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HVEM ER VI ?
Foreningens formål er at arbejde
med emner vedrørende Odense Bys
liv i fortid, nutid og fremtid, øge interessen herfor og fremme bevaring
og udvikling af kulturhistoriske og
æstetiske værdier. Foreningen er
upolitisk.
Foreningens formål søges realiseret blandt andet gennem møder og
ekskursioner samt dannelse af interessegrupper. Disse sidste etableres
af bestyrelsen efter foreliggende
ønsker og behov i samarbejde med
denne.
Enhver interesseret kan optages som
medlem mod at betale et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentindtægter skal anvendes
til foreningens administration samt
til de nævnte formål.
Æresmedlemmer
Svend Erik Sørensen
Knud Hage
Poul Karmdal
Kristian Isager
Formænd
1976-78
1978-84
1984-86
1986-89
1989-90
1990-06
2006-09
2009-15
2015-

Svend Erik Sørensen
Kristian Isager
Ernst Bjarke Jensen
Niels Chr. Lind
Inge Stemann
Poul Karmdal Jensen
Frede Madsen
Bo Vietz
Lis Andreasen

Jens Ulrik Rasmussen
Søhusvej 49, 5270 Odense N
Tlf.: 29 85 48 17
E-mail: jens.ulrik@live.dk

Det flotte forsidebillede er fra 1977 og tegnet
af arkitekt Kristian Isager, tidligere formand
og æresmedlem i Byforeningen. Der er mange spændende detaljer fra det gamle Odense,
man kan undersøge nærmere.
Det var oprindelig en plakat, som fotograf
Flemming Wedell nu har affotograferet,
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Odinprisen indstiftet af Byforeningen i 1985

BAG OM BYFORENINGEN
Leder:

I ANLEDNING AF 40 ÅRS JUBILÆET
af Peter Hee, formand
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

I anledning af jubilæet har vor formand, Lis Andreasen denne gang overladt
lederpladsen til Landsformanden.

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur blev stiftet i Odense for 50
år siden. Dette fejres ved, at Landsforeningens generalforsamling og årsmødet for alle lokalforeningerne holdes i
Odense i år.
1960-erne var en tid, hvor Odense var i
rivende udvikling på godt og ondt. Store
gadegennembrud, gågade og byfornyelse. Der er ingen tvivl om, at der var
grundlag for en bevarings- og bygningskulturforening – en lokal afdeling af
Landsforeningen, om end der gik 10 år,
førend den blev skabt.
Som så mange steder er det ikke nok, at
der arbejdes fra centralt hold. Kun hvis
der er lokale engagerede borgere, kan
der arbejdes for den lokale bygningskultur. Netop samarbejde mellem Landsforening og lokalforeningerne er det
centrale i bevaring af vores Bygnings- og
Landskabskultur.
Opgaverne er fordelt således, at lokalafdelingerne er de stedlige øjne, der
fornemmer, hvad der foregår. De er
hasebidere og vagthunde. Modsat er
Landsforeningen stedet, hvor der samles
erfaringer for et utal af sager. De spænder fra enkeltbygninger til lokalplaner.
Der tages også initiativer til belysning af
områder, så der kommer fokus på skiftende temaer - store som små.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Det seneste område, der har været under behandling, har været de historiske
bykerner (www.godebyer.dk). Ideen i
projektet var at belyse, hvorledes kommunerne havde passet på deres byer.
Desværre fik Odense kun en stjerne ud
af seks mulige. Bedømmelsen er baseret på byerne som helhed. Det hindrer
ikke, at der kan være mange gode enkelbygninger. Det lave antal stjerner for
Odense skyldes, at der for mange steder
er sket nedrivninger og nybyggeri, der
forstyrrer bymiljøet.
Det, der er forsvundet, kommer ikke
igen, men ved at pege på uheldige eksempler er der håb om, at der i fremtiden bliver tale om en mere nænsom behandling af byen, så der kan skabes et
godt bymiljø.
At der sættes fokus på bymiljøerne, betyder ikke, at der ikke er opgaver andet
sted. Mellem byerne ligger endnu mange
bevaringsværdige bygninger, men manglende benyttelse er medvirkende til, at
de forfalder og nedrives. Også her er der
brug for en indsats fra de bygningskulturelt interesserede, så ejerne kan få en
hjælpende hånd i deres bestræbelser på
at bevare bygningerne.
Fra Landsforeningen vil vi ønske Byforeningen for Odense tillykke med de 40
år, og vi glæder os til at se ikke blot
byens seværdigheder, men også dens
omegn, når vi kommer til Årsmøde i maj
måned.
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BYFORENINGEN OG FREMTIDEN
af Svend Erik Sørensen, æresmedlem
og foreningens første formand.
Byen er mennesker og bygninger.
Mennesket arbejder, spiser, sover - lever, og huset er hans/hendes vækst
sted. Hus ved hus, gader, stier, plads er,
former dagligdagen, samværet og samarbejdet, i et mønster af gammel vækst
og nye planer.
Byer kan knuses af krige, maskiner;
magt og mennesker. Byer kan leve; trives og udvikles.
Vi bor i Odense, byen er vores. Vi vil ikke
knuses, vi vil leve. Det kræver samvær
og arbejde, debat og forståels e, en forening af meninger.
Byforeningen for Odense er et sted at
tale sammen og arbejde sammen. Hvad
vil vi med Odense? De stive form åls-ord
går på ”at arbejde med emner vedrørende Odense Bys liv i fortid, nutid og fremtid, øge interessen herfor og fremme bevaring og udvikling af kulturhistoriske og
æstetiske værdier”.
Byforeningen for Odense vil i de kommende år arbejde for, at Odense ikke
kaster sin fortid, sin identitet overbord.

Der er dannet arbejdende grupper for
folkeminde-indsamling, for film-arbejde
og for oprettelse af lokalhistorisk arkiv,
et udvalg for bevaring og forskønnelse
forberedes og et fond påtænkes. Foreningen samarbejder med kommunen
og fremlægger sine ideer i dagspressen.
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Det sker gennem arbejde i folkemindegrupper, lokalarkiv m.m. Desuden ønsker vi at bevare de bygningsmæssige
værdier, der er tilbage, bl.a. gennem oprettelse af Bygningsfond og Bygningsselskab til opkøb af ejendomme, men det
er også et mål at oprette materialedepot, så alle de gamle bygningsmaterialer, døre, vinduer, tømmer m.v., ikke blot
går til grunde, når et hus rives ned, men
at det sikres, at de kan bruges til restau
reringsopgaver, også for private.
I den forbindelse skal der arbejdes på i
højere grad at uddanne håndværkere til
restaureringsopgaver bl.a. ved kurser.
Det er samfundsøkonomisk at bruge
penge på lønninger frem for at bruge
penge på nye materialer.
Arbejdsopgaverne er mange, visionerne
er store. Vi er kun lige begyndt. Alle kan
være med, alle er der brug for. Gamle
værdier og livsformer er blevet jævnet
med jorden, asfalteret. Vi skal ikke kun
redde stumperne, vi skal skabe og forme en by, der er god at leve i - for os selv
og for dem, der kommer efter os.
Byforeningens blad – oktober 1976

Bestyrelsen består af Svend Erik Sørensen, formand, Inger Tryde Haarløv,
næstformand, Arne Johansen, sekretær,
Niels E. Christensen, kasserer, Ib Nederland, Knud Hage og Kristian Isager.
Byforeningens første blad – maj 1976
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DEN FØRSTE TID FOR 40 ÅR SIDEN
af Lennart Greig, bestyrelsesmedlem og redaktør.
I anledning af Byforeningens 40 års jubilæum skal bladet naturligvis indeholde
noget om foreningens start og historie.
Bladet har derfor inviteret de 3 pionerer,
forfatteren Svend Erik Sørensen, krambodejer Knud Hage og arkitekt Kristian
Isager sammen til en snak om foreningens første tid - og hvor kunne det foregå bedre end i Kramboden ved disken,
netop der hvor Svend Erik Sørensen og
Knud Hage fostrede idéen om at danne
foreningen i begyndelsen af 1976.
Faktisk startede det lidt tidligere i Stiftstidende/Morgenposten. Svend Erik Sørensen var, som mange nok husker, ansat som journalist på avisen, hvor han
bl.a. var den, der skrev om musiklivet i
byen. Bekendte af mig husker endnu, at
de så frem til søndagsavisen, hvor han
skrev små humoristiske og selvoplevede
anekdoter om hverdagslivet i Odense.

Nogle af historierne er samlet i hans
bog: Vores Gade (1980), som jeg selv
har haft stor glæde af at læse.
Ja, det var en artikelserie, der var den
egentlige årsag. Begyndelsen var, at en
redaktionssekretær en dag kom hen til
Sørensen på avisen og sagde: Vi har så
mange sider her i juletiden. Vi skal komme med så mange aviser, og vi har ikke
stof. Kan du ikke fylde noget i!
Sørensen foreslog, at avisen kunne tage
nogle billeder af gamle huse, som han
så kunne skrive tekst til.
At han kunne foreslå emnet var nok, fordi han kendte Knud Hage, en mand med
forstand på bygningsbevaring, og som
tillige var kendt for at ytre sine meninger
herom offentligt. Hage, som i tidens løb
havde ejet flere ejendomme i Nedergade og nænsomt restaureret dem tilbage
til oprindeligt udseende.

foto: Flemming Wedell ©
Kristian Isager, Knud Hage, Svend Erik Sørensen og Lennart Greig mødtes foran Kramboden.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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Det blev så til en artikelserie: ”På sporet
af det gamle Odense” hen over julen.
En fantastisk mulighed for vort blad var
det således at kunne samle de 3 grundlæggere efter 40 år. Man fornemmede
straks, at de alle havde bevaret drivet og
entusiasmen fra dengang.
Snakken gik livligt. Knud Hage omtalte
en kontrovers, han havde haft med en
arkitekt på Slottet. Det var om en renovering af et pænt, ældre hus i Vestergade, hvor der var nedlagt forbud mod at
montere sprossede dannebrogsvinduer,
som de tidligere. De nu store hele ruder
ville misklæde bygningen totalt. Hage
fik svaret: Du skal regne med, at det er
jo ikke nogen museumsby. Hage mente
til gengæld, at vedkommende skulle
have læst mere på lektien, og det var
udseendet af huset, det kom an på.
Der var bred enighed blandt de 3 forsamlede om, at embedsmænd og politikere dengang savnede enhver forståelse
for bygningsbevaring.
Isager fortsatte: set i bagspejlet, så er
det ulykken, at vi var for sent på den,
fordi da jeg flyttede til byen, fik jeg fornemmelsen af, at byen var ved at begå
harakiri. I virkeligheden er det sådan et
deja-vu, for når man kommer igennem
Odense i dag, kører man igen med de
store byggemaskiner, men nu er det så
for at rimpe såret, men dengang, kan
jeg se for mig, at arkæologerne hoppede
rundt mellem gravemaskinerne.
Og i virkeligheden var de der mennesker,
som skulle være progressive og forandre
byen, med til at lave Thomas B. Thriges
Gade. de har så definitivt afskåret os fra
at blive en UNESCO-By. Hvis byen havde
været bevaret, som den så ud i halvtresserne og de første år i tredserne, så
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havde vi været en international UNESCOBy - også p.g.a. H.C. Andersen. Men det
løb var jo kørt, så det var noget med at
redde det, der reddes kunne. Det var jo
ligesom at opholde sig i en by, der var i
krig på en eller anden facon – ligemeget
hvor man var henne, så man ødelæggelserne.
Hage kom i tanker om, at en kunde
havde spurgt, om vi havde været meget
plaget af Schalburgtage og bombardementer under krigen, siden byen så sådan ud? Næh, havde han svaret, det var
ikke så meget, men sårene skyldes, at vi
har en borgmester, som er vild med at få
væltet det hele.
Henvendt til Sørensen siger han så: Men
du havde nogle vidunderlige historier i
avisen - og du underholdt bl.a. med den
om Margrethe, der før hun blev majestæt, spurgte: Hvorfor ruinen ligger der?
Ja, kom det fra Sørensen: Jeg husker
også at jeg i avisen kaldte Knud Hage
for ’Kongen af Nedergade’, hvilket han
absolut ikke brød sig om. Hage mente
da heller ikke, at han havde fået lov til
at læse korrektur.
Artikelserien ”På sporet af det gamle
Odense” havde vakt stor opmærksomhed og mundede ud i en opfordring i
avisen til alle interesserede om at komme til et møde på Fyens Stiftsmuseum
i Jernbanegade. Man havde velvilligst
fået lov til at låne salen. Fremmødet var
meget stort og resulterede i, at Byforeningen formelt blev oprettet.
Der blev nedsat arbejdsgrupper til udarbejdelse af vedtægter for en forening,
men da de ”faglige” interesser var så
forskellige, var det svært at finde et
navn og et præcist formål.

ARTIKEL

foto: Flemming Wedell ©
”De tre musketerer” havde en hyggelig og nostalgisk eftermiddag i Kramboden

Dog, alle kunne enes om, at det var
Odense by, man ville beskæftige sig
med. Foreningen kom derfor til at hedde
Byforeningen. Man enedes om: ”at arbejde med emner vedrørende Odense By’s
liv i fortid, nutid og fremtid”, så havde
man ikke på forhånd begrænset sig til
nogle enkelte arbejdsområder, fortæller
Peder Damborg i det første blad i maj
1976.
Vi kom til at hedde ”Byforeningen for
Odense”. Det var sådan et godt bredt og
ikke belastende navn. Det er det med at
sørge for, at man ikke bliver alt for sekterisk. Det med Byforeningen er så vidt
favnende, og det kiggede vi meget på,
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

kan jeg huske. Derfor kom vi til at hedde
det! I 2. magistrat blev vi imidlertid omtalt som ’dem med stråtag og bindingsværk mellem ørerne’.
En markant skikkelse i den første bestyrelse var amtmandinde Inger Tryde
Haarløv, som besatte næstformandsposten. Hun var i kraft af sin position i
det offentlige én, der virkelig kunne få
dørene til at springe op de rigtige steder.
Hun vadede bare ind på alle kontorer.
Hun sørgede for, at Byforeningen virkelig var noget, der skulle tages alvorligt i
byen. Faktisk var det hendes fortjeneste,
at vi kom til at hedde Byforeningen.
7

ARTIKEL
Man mindedes en pudsig hændelse fra
et bestyrelsesmøde, hvor et stopur pludselig ringede i fru Haarløvs taske. Ja, nu
bliver jeg nødt til at gå! sagde hun. Dronning Ingrid kommer på besøg, og jeg
skal lige nå at købe basser inden!
Hun stak simpelhen ikke op for bollemælk – ja hun kunne hele spektret!
Hold op hvor var hun god. Hun var fantastisk rig på idéer, som hun straks uddelegerede til andre. Hun var aldrig med
til at udføre dem selv.
Isager fortalte, at han også havde haft
stor gavn af hende i Landsforeningen i
de 11 år, han var formand der Det var,
fordi hun kendte Palle Sunesen, som
etablerede Landsforeningen.
En anden væsentlig person var Finn
Grandt-Nielsen. Det samarbejde, vi dengang havde med ham og Møntergården,
var ganske forbilledligt.
Vi oprettede arbejdsgrupper bl.a. omkring film og foto samt om folkeminder,
hvor Finn Grandt-Nielsen var en fortræffelig foregangsmand.
Vi fik på den konto reddet hele det store
fotoarkiv oppe fra Palads biografen af
fotograf Nørmarks billeder. De var ellers
ved at køre dem ud på lossepladsen på
Stige Ø. Billederne kom så ned på Møntergården. Det var et held uden lige,
det var jo fotografier fra over 20 år, og
mange var på glasplader i en fantastisk
kvalitet.
2. magistrat dengang var dem, vi sloges med hele tiden, Vi havde derimod
rygvind i Kulturforvaltningen, som var
’skole og kultur’.
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Sørensen gjorde opmærksom på en væsentlig ting for foreningen, som var Lokalhistorisk Bibliotek. Der var jo Vibeke
Brandt. Hende havde vi megen glæde af.
Der skete jo så det meget beklagelige,
syntes vi dengang. Hun var blevet leder
af biblioteket, som ved siden af havde
en underafdeling, Lokalhistorisk Arkiv,
hvortil der skulle ansættes en arkivar.
P.g.a. Tage Kaarsteds betydelige indflydelse fik man ansat Jørgen Thomsen.
Det betød så, at man fik ansat én med
stor akademisk uddannelse, som havde
en chef, der ikke havde en tilsvarende
uddannelse. Det skulle gå galt og gjorde
det også. Stadsarkivet (Lokalhistorisk
Arkiv) flyttede til 1. magistrat med Jørgen Thomsen som arkivchef (i dag med
titel af ’stadsarkivar’). Det var pudsigt,
fordi 1. magistrat under Borgmesteren
overhovedet ellers ikke havde interesse
for bevaring af det gamle i Odense.
En anden af vore venner i Byforeningen,
som var rigtig god, og som også havde
slagkraft langt ind i Socialdemokratiet,
var Orla Kronborg. Han var hovedkasserer oppe i Arbejdernes Landsbank.
I min (Isagers) formandsperiode havde
jeg stor glæde af ham. Han havde været
med til at få vippet Verner Dalskov ind
på borgmesterposten i sin tid, men han
havde ellers et horn i siden på mange
af folkene i partiet og dem inden for
fagbevægelsen. Han sad jo altid oppe
i hovedkassen i banken, og alle skulle
forbi ham, når de var der. De kunne ikke
undgå at møde ham. Han var 110% for
foreningen. Han var dirigent på 10 generalforsamlinger. Revisorposten i foreningen beklædte han også.
Da Byforeningens flotte publikation
’ODENSE - træd varsomt’ udkom i 1980,
beordrede Kronborg formand Isager til
en aktion: Byrådet har en pause, når de

ARTIKEL
Det var også her, samarbejdet med Finn
Grandt-Nielsen virkelig kom til fuld udfoldelse. Han gjorde opmærksom på, at
der lå jo 2.000 skeletter dernede under
på en gammel kirkegård. Han syntes, at
de skulle have lov at hvile i fred.

Forsiden på nævnte Byforeningspublikation

har byrådsmøde. Der stiller du dig op på
en ølkasse – der er fri taleret – og så
holder du en tale for byrådet, og de ved
det ikke. Så overrækker du den der bog
til dem. - Som sagt så gjort - og jeg kan
godt sige jer, at de så sure ud. Ja er du
vild! – jeg kan endnu se borgmester Dalskovs ansigt for mig. Hans mund lignede
sådan en gåserøv.
Byforeningen kæmpede for Sct. Jørgensgade – ja foreningen talte for totalt døve
øren – og man kæmpede. Og kan I huske det billede – det var med i bogen det, hvor de kommer med bulldozerne,
og en beboer kan kun se til.
Det var formanden for boligforeningen
’Højstrup’ – han var nemlig vokset op i
det kvarter, så han ville kæmpe for, at
alle de gamle huse skulle væk - De gamle sure hytter der, som ikke havde bad.
Det var fru Haarløv inde over, fordi hun
kom med et fantastisk eksempel med
den boligrække, der ligger der den dag
i dag overfor et lille rokokoslot i Helsingør. Det er husrækken, der hedder Lappen. Den brugte hun tilbagevendende
som argument. Lappen var så blevet
reddet på målstregen og er i dag en lille
poetisk og fin husrække, og det viste sig
at være et godt argument.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Lars Hørby var formand i Ridehusgadeforeningen og også med i Byforeningen.
Han var lidt af en akademikernørd og
ydede en stor indsats for bevaringen af
området.
Vi lærte jo også at blive mere politiske
efterhånden uden at være partipolitiske.
Det var jo fidusen, Jeg kan huske, da vi
havde diskussionen om Sct. Jørgensgade. Der lavede vi en økonomiberegning
på at bevare husene. Det generede dem
meget i 2. magistrat, derfor skulle vi
have et uvildigt firma til at verificere, om
tallene nu også var rigtige. Det fik vi så
Jørgen Stærmose til - et firma, der var
et af de største på området. Tal og troværdighed blev afleveret til Byrådet, så
kom sagen jo op der, og vi bearbejdede
dem meget. Resultatet blev desværre,
at der kom til at mangle en stemme i,
at husene var blevet bevaret. En af vore
ellers trofaste tilhængere var afgørende
og svigtede i sidste øjeblik, hvilket han
senere skulle have fortrudt.
Det var ikke bare nederlag for Byforeningen. Vi fik reddet Den Sydfynske Banegård på Vestre Stationsvej fra nedrivning
og på samme måde Toldkammerbygningen - ja, Hage var den direkte årsag til,

Bulldozerne ankommer, og ødelæggelserne
kan begynde - en beboer kan kun se til.
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at den gamle boligrække i Hans Jensens
Stræde op mod Nørregade blev bevaret.
2. magistrat, som den hed dengang, var
jo internt dybt splittet. Nogle af medarbejderne holdt jo meget af os. Det var
noget andet med bosserne. Især rådmand Edvind Witved, han var da helt forfærdelig med det nummer, der blev lavet
med Industripalæet.
Industripalæet var blevet købt af Kreditforeningen, og de nedsatte et udvalg,
hvor man enten kunne vælge at bevare
bygningen eller bygge en ny. Hovedkriteriet var, at det skulle passe bedst som
en kontorbygning for Kreditforeningen.
Formanden for det udvalg var byplanchefen Jesper Harvest. Han skulle vælge
efter de kriterier, der var opstillet, derfor blev Industripalæet revet ned. Og det
var jo simpelhen, fordi de havde betalt
ham for at sidde der som dommer – og
en byplanchef, der går ind for, at en bygning skal rives ned, han kan jo ikke sige
andet. Industripalæet var virkelig noget,
der kunne sætte sindene i kog helt langt
ind i de københavnske cirkler. Der blev
rejst en bygningsfredningssag på Industripalæet. Og det var lige på kanten,
der manglede en stemme i Det særlige
bygningstilsyn, hvor Landsforeningen i
dag er repræsenteret, at palæet var blevet fredet. Der var yderst ærgerligt!
Bølgerne var gået højt, så højt at Isager, som dengang var formand, blev
ringet op af kommunen og fik at vide,
at hvis han sagde så meget som et ord
mere om Industripalæet, ville han som
arkitekt aldrig mere få en opgave som
arkitekt for Odense. Ligeledes gik det
med Knud Hage. Dengang ejede Odense
Kommune krambodhuset, hvor han boede til leje hos dem.
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Ofte kom de unge arkitekter fra Slottet
i butikken i deres middagspause, hvor
de fik en god snak. En dag sagde en af
dem: Skal jeg give dig et rigtig godt venneråd, så skal du sørge for, at din profil
er lige så lav som din husleje. Senere
blev han kaldt ned til Stadsdirektøren på
Slottet til en samtale, hvor der blev sagt
næsten det samme, men på en endnu
mere bestemt måde.
Det var chokerende, at det kunne finde
sted, noget man nok ikke ville blive udsat for i dag.
Isager glatter lidt ud og siger, at det nok
skal ses i lyset af tiden med Bader Meinhofgruppen og berufsverbot i Tyskland.
Selvfølgelig var vi dybt chokeret, men
jeg klarede mig alligevel. idet jeg fik
fordel af, at jeg blev dybt involveret med
Landsforeningen, hvor jeg selv var medlem af Det særlige bygningstilsyn. Derfor kunne jeg trykke på de københavnske knapper, og det kunne de ikke lide i
Odense kommune - men så trykkede jeg
bare Boligministeren på maven, for det
lærte jeg jo af Inger Haarlev.
For Knud Hage gik det imidlertid anderledes. Han har faktisk holdt lav profil
lige siden, men han blev alligevel dengang sat 100% op i husleje.

foto: Flemming Wedell ©

KOMMENDE AKTIVITETER

40 ÅRS JUBILÆUM I BYFORENINGEN FOR ODENSE

foto: Jens Amtoft ©
tid
sted
tilmelding

>
>
>

mødegebyr

>

Fredag den 8. april kl. 15.00 - ca. 20.00
Skt. Knuds salen, Odense Domkirke
Mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen,
29854817 - bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms.
ingen - men tilmelding senest 5. april

Jubilæumsfesten.

Program:

Kom og mød de tidligere formænd og
hør om deres triumfer og nederlag!

Kl. 15.00: Velkomst ved nuværende formand, kaffe m. brød i Skt. Knuds salen
( Domkirken).
Kl. ca. 15.15 - ca. 16.45 indlæg ved de
tidligere formænd.
Kl. 17.00 Foredrag ved stadsarkivar
Jørgen Thomsen (Stadsarkivets sal).
Festtale ved professor Johannes Nørregaard Frandsen. (Der serveres en drink
til at skåle med).
Mulighed for at andre kan tage ordet.
Kl. 18.00 Aftenbuffet i Skt. Knuds salen. Fri snak!
Slut senest kl. 20.00.

Det bliver der lejlighed til ved jubilæet
fredag den 8. april. Desuden vil stadsarkivar Jørgen Thomsen holde et af sine
finurlige, lærerige foredrag. Festtalen
holdes af professor ved H.C. Andersen
Centret Johannes Nørregaard Frandsen.
Ole Jepsen vil udstille og sælge Odensebøger som til vores generalforsamlinger.
Festlighederne finder sted i såvel Skt.
Knuds salen ved Domkirken, som Stadsarkivets mødesal, som velvilligt er stillet til rådighed af menighedsrådet ved
Domkirken og Stadsarkivet.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Af hensyn til traktementet tilmelding
senest tirsdag den 5. april kl. 12.00.
Det er gratis at deltage!
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KOMMENDE AKTIVITETER

ODENSE OFFENTLIGE SLAGTEHUSE
ved arkitekt Otto Wagner, Archidea Arkitekter A/S og Skjøde A/S

Illustration: Archidea Arkitekter A/S ©
tid
sted
tilmelding

>
>
>

mødegebyr

>

Tirsdag den 10. maj kl. 16.00 - ca. 17.30
Slagtehusene, hjørnet af Grønløkkevej og Rugårdsvej
Mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen,
29854817 - bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms.
20 kr. - max. 40 deltagere

Entreprenørvirksomheden SKJØDE A/S
reddede ved købet af ’Odense offentlige
Slagtehuse’ i august 2014 bygningerne
fra nedrivning. Odense Kommune havde
forgæves i 10 år forsøgt at sælge stedet.
Odense offentlige Slagtehuse er et enestående historisk industrikompleks fra
1928.
SKJØDE indgik en aftale med Archidea
Arkitekter om at tegne og projektere revitaliseringen af dette spændende område.
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I fællesskab har man set muligheden
i at udvikle det 11.500 m² store byggeareal til både boliger og erhverv.
Ideen er at skabe et anderledes miljø
end nybyggeri muliggør. En interessant
og udfordrende mulighed.
Medlem af Byforeningen og ejer af Archidea Arkitekter, Otto Wagner har lovet,
sammen med en repræsentant fra Skjøde, at vise os det spændende sted.
Skynd jer med tilmeldingen, der bliver
rift om pladserne!

KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG PÅ CAMPUS KOLLEGIET
Rundvisningen foretages af 4 SDU-studerende.

Illustration: C.F. Møller A/S ©
tid
sted
tilmelding

>
>
>

mødegebyr

>

Mandag den 23. maj kl. 18.00 - ca. 20.00
Campus Kollegiet Campusvej 1, Odense M
Mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen,
29854817 - bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms.
40 kr. - incl. kaffe i caféen - max. 50 deltagere

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har
valgt at forære Syddansk Universitetetsstuderende et nyt kollegium, Campus
Kollegiet. I denne forbindelse har A. P.
Møller Fonden stiftet Fonden Universitetskollegiet i Odense, der ejer og har
bygget Campus Kollegiet. Byggeriet er
tegnet af C. F. Møllers arkitekter.
Kollegiet består af tre forbundne 15-etagers 50 m høje bygninger indeholdende 250 studenterboliger. I alt udgør
kollegiet 15.000 m 2, og har kostet 385
mio. kroner at opføre.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Yderst ligger kollegieværelserne, der
alle pga. bygningens drej og twist har
udsigt over landskabet og samtidig undgår indkig fra naboen.
Hvert værelse har egen altan, som både
er med til at gøre boligerne attraktive og
har en energimæssig funktion: den indeliggende altan hjælper med at styre solindfaldet, så man kan spare betragteligt
på varmeregningen.
Vi mødes i forhallen, hvor vi deles i 4
grupper. Vi kommer rundt på en af etagerne og også op på allerøverste etage.
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KOMMENDE AKTIVITETER

BOTANISKE SEVÆRDIGHEDER I ODENSE!
ved Erik Simonsen, faglærer og anlægsgartner

Illustration af grafikeren Eva Wulff © og Dansk Skovforening ©
tid
sted
tilmelding

>
>
>

mødegebyr

>

Mandag den 6. juni kl. 18.00 - ca. 20.00
Munke Mose, broen ved Odense Å-farten
Mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen,
29854817 - bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms.
20 kr. - max. 40 deltagere

PLANT ET TRÆ
En god gerning i ny og næ,
må være at plante et træ.
Med tiden og under dets skygge
kan du finde en ro og en lykke.
Naturen du således kan belønne,
sundt, det er med alt det grønne.
Ja selv, når du ikke findes mer,
andre på dit træ med glæde ser.
. . Så er det bare med at gå igang!
- Stra -
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Faglærer og anlægsgartner Erik Simonsen vil på sin botaniske tur vise seværdighederne frem med udgangspunkt i
Munke Mose, hvor der er flotte eksemplarer af tempeltræ, duetræ, tyrkisk
hassel, kaukasisk vingevalnød m.fl.
Turen går videre til Nonnebakken, der
har en stolt ægte kastanje og avnbøg. I Klaregade skal vi beundre en kæmpe
platan, der trodser stenbroen. Lotzes
Have bliver sidste stop, hvor vi bl.a skal
se kinesisk kobberbirk, men inden da
har vi lagt nakken tilbage for at beskue
to smukke eksemplarer af ”Himlens
træ”.
Vel mødt på broen ved Å-farten.

BOGANMELDELSE

BOGANMELDELSE

af Andreas Isager, bestyrelsesmedlem
Information om #365 Odense bogen:
Projektejer og udførsel: Rikke Madsen
Kreativ sparring og layout: Morten Juul Velander
Tryk: Clausen Grafisk - 220 sider. Hardcover.
Bogen koster 199 kr. (prisen er inkl. moms)
At projekt #365 Odense skulle udkomme i bogform var planlagt, da projektet
blev sat i søen. Rikke Madsen havde i
2014 fået den idé, at hun med et dagligt
foto og en tekst ville sætte fokus på ét
skønt sted eller en begivenhed i Odense
– noget som man som Odenseaner finder skønhed ved eller (by)stolthed over,
men ofte ikke taler om. Rikke havde bidt
mærke i, at Odenseanere har en særlig
og – set udefra – urimelig tendens til at
”tale byen ned”.
Projektetformatet var fastlagt til en 1 år
lang åben, men anonym Facebook fotodagbog ført mellem Havnekulturfestival
2014 og 2015. Motiverne indfangedes
gennem en iPhones kamera på det sted
og i lige det øjeblik, som dagens gode/
smukke/skønne oplevelse mødte Rikke
og hendes dagsorden. Til hver dags billede knyttedes en kort destilleret tekst
– afpasset kutymen på de sociale medier og med præcision nok til at vække
eftertanke eller bare drage nysgerrigheden mod næste dags ”fælles” oplevelse.
Projektet er et målrettet og meget dedikeret forsøg på at kaste en vigtig sten i
vandet, med håb om at budskabet spreder sig og gøder odenseanernes indbyrdes positive omtale af og forståelse for
deres (vores) egen by. Byen skal tales
op, og der er rigeligt af gode emner/områder at tale om!
For at følge projektet skulle man helt på
projektets egne præmisser selv opdage
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

det på Facebook eller høre om det fra
venner eller bekendte.
Antallet af borgere, der opdagede og
fulgte Rikkes fotodagbog bredte sig
stille som ringe i vandet og først, da det
ene år var gået – projektperioden overstået - opstod idéen om en opsamlende
bog. Bogen kan ses som en håndgribelig
finale for projektet på de sociale medier,
men på tryk er det samtidig noget helt
andet og måske (forhåbentlig) starten
på muligheden for endnu flere ringe i
vandet.
For mig har mødet med den trykte udgave af #365 Odense været som at bladre
igennem et spil Memory, hvor brikkerne
alle er nutidige Odense motiver, men
genkendeligheden trækker på alle ens
egne erindringer fra de samme skønne,
smukke steder. Det er faktisk for godt
til at holde for sig selv og inden længe
tager man sig selv i at smitte ”nærmeste
offer” med både bogens og egne bedste
Odense oplevelser og steder. På den vis
virker følger bogen smukt op på projektets hensigter og jeg håber i den grad, at
den må blive at finde hos alle byens caféer, frisørsaloner, venteværelser, ejendomsmæglere, byforeningsmedlemmer
m.fl., så snakken kan gå lystigt og Byforeningen for Odense - i jubilæumsåret
- opleve at have bidraget til at vende supertankeren, så man igen stævner mod
Odense, fordi man ved, ”at der er noget
at komme efter”.
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ARTIKEL
BYENS INDFALDSVEJE SOM PORTEN MELLEM LAND OG BY
- Men hvilken port . . . . ?
af Gerda Vaaben, bestyrelsesmedlem og landskabsarkitekt

To meget forskellige måder at blive modtaget på!

BYENS INDFALDSVEJE . . .

fotos: Flemming Wedell ©

Alle vil vist give mig ret i, at det er af
grundlæggende betydning for ens velbefindende og lyst til at gå på opdagelse,
hvordan man modtages af byen og hvilken stemning, man oplever ved det første møde med en ny by.
Hvordan oplever vi så at ankomme til vores egen by, Odense?

Alle indfaldsveje er dog voldsomt belastede. Navnlig i disse år må de sammen
med ringvejene tage en enorm omvejstrafik som aflastning for det afspærrede
bycentrum.
Det er ikke blot tidskrævende, men også
fordyrende i brændstof og voldsomt forurenende.

Meget forskelligt vil jeg påstå afhængig
af hvilken indfaldsvej, man ankommer
ad.

Den kollektive trafik, hæmmet af besparelser, yder langtfra tilstrækkelig
trafikforbindelse til de over tredive lokalsamfund, som hører til Odenses opland.
Derfor er det ofte tvingende nødvendigt
at kunne befordre sig selv og sin husstand til institution, skole, arbejde.
Altså i egen bil, og ud i trafikken.

Odense, hovedstaden på Fyn, er midtplaceret på øen, og derfor ankommer man
fra alle sider, uanset hvilket befordringsmiddel man har valgt.
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ARTIKEL

foto: Flemming Wedell ©
Nyborgvej (2). med det flotte kig mod kirketårnet og den skårne lindealle langs vejen.

DE ÆLDSTE . . . .
Nyborgvej (2) og Middelfartvej (9) har fra
tidernes morgen udgjort øst-vest aksen
gennem byen, og vejene følger stadig
den gamle linjeføring.
Allerede fra 8-10 km afstand har man
Skt. Knuds kirketårn i sigte, hvilket stadig er de to gamle indfaldsvejes enestående kvalitet.

Her har konger, hertuger og godtfolk
færdedes på tværs af landets måske
frodigste ø, Fyn.
Ved anlæggelsen af Ring 3 mellem Ørbækvej og Kertemindevej har man dog
respektløst spærret for det århundred
gamle indkig til kirketårnet fra øst, med to små jordbunker i de to nyetablerede rundkørsler. - De bør straks fjernes
og indkigget genetableres.

fotos: Flemming Wedell ©
Middelfartvej (9). Med det flotte kig mod kirketårnet og belysningssoldaterne langs tracéen.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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ARTIKEL

fotos: Flemming Wedell ©
Ørbækvej (3). Den grønne korridor er et smukt velkommen til byen.

DE SMUKKESTE . . . .
må være Otterupvejen (12) fra nord og
Ørbækvej (3) fra sydøst.
De byder velkommen på den grønneste
og mest teatralske måde.
De veldefinerede beplantningsskærme
og rabatterne giver fornemmelsen af
at færdes gennem en alsidig, frodig og
grøn korridor. Smuk også selv om vinteren.

fotos: Flemming Wedell ©
Otterupvej (12). Den slyngende grønne oplevelse.
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Den åbenbart nødvendige skilteskov
virker ikke helt så overvældende, og
trafiktætheden føles ikke så voldsom,
ligesom det grønne miljø virker luftrensende i forhold til bilosen.
Helt afgjort en rar måde at komme til
en by på - og et par gode planlægningsmæssige eksempler til efterfølgelse.

ARTIKEL

fotos: Flemming Wedell ©

fotos: Flemming Wedell ©

Kertemindevej (1). Den rå virkelighed.

DE GRIMMESTE . . . .
eller de mest trøstesløse, forblæste,
nedslidte og uvenlige indgange til byen
med masser af reklamer, skiltning og
ringe belysning.

Ofte med dårligt skærmede busholdepladser uden mulighed for at sidde i læ,
mens man venter på timedriftsbussen og manglende cykelparkeringspladser.

Det drejer sig om Kertemindevejen (1),
Svendborgvej (5), Stenløsevej (7), Assensvej (8) Rugårdsvej (10), og Bogensevej (11).

En sand udfordring for ældre, dårligt gående og fremmede borgere. Dem, som
ofte ikke har andre muligheder for befordring.

fotos: Flemming Wedell ©
Svendborgvej (5). ’Bagindgangen’ til byen.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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ARTIKEL

Iflg.
det
nye
kommuneplanforslag ønskes ”De store Indfaldsveje”
omklassificeret. De i dag 12
belastede indfaldsveje
skal blive til kun 6
ved, at der indbygges chikaner, så
trafikken
hindres mest
muligt i at nå
frem til bykernen.
Kun de veje
med sorte pile
skal fremover
være reelle
indfaldsveje:
Kertemindevejen (1), Nyborgvej
(2), Munkebjergvej
(4), Assensvejen (8)
og Middelfartvej (9). De
øvrige skal neddrosles, og
trafikken føres andre steder hen.

I Kommuneplanen kan den detaljerede
planlægning ses. Her kan man også ved
selvsyn se, hvordan det forstås, at de øvrige trafikgrupper skal indordne sig. Og imens
byen bliver mere
og mere ufremfremkommelig,
udbygges handelscentrene
Ikke sært at
Centrene har
kronede dage
med gratisparkering, masser
af forretninger,
sol og varme i
gaderne hver dag
og hele året. En
ulige konkurrence
må man nok antyde.
Kommuneplanen var til offentlig høring indtil 1. marts 2016.

DEN NYESTE . . .
er Munkebjergvejs forlængelse. Den er
tænkt som tilkørsel for det nye sygehus

fotos: Flemming Wedell ©
Munkebjergvej (4). Den sprit moderne..
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og som adgang til Universitetet. Den har
reelt ingen fortsættelse ind til byen.

basiskort: Geo Fyn - www.geofyn.dk

DE KOMMENDE . . .

ÅRSREGNSKAB

Regnskabet er foreløbigt - Ved redaktionens slutning var
der endnu ikke modtaget en revideret udgave!

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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ÅRSREGNSKAB

Udgifter
Annoncer/hjemmeside

kr.

426,00

Gaver ved møder og arrangementer

4.427,90

Gaver og blomster

2.034,95

Kontorhold, gebyrer

1.537,50

Landsforeningen
Kontingent

2.195,00

By og Land

14.025,00

Landsgeneralforsamling/møder

1.146,57

Medlemsblade, tryk og forsendelse

41.172,44

Odinprisen

10.300,00

Porto m.v.

760,00

Bestyrelsesmøder

2.050,00

Generalforsamling

2.189,00

Arrangementer

1.167,00

Diverse

865,00

Udgifter i alt

kr.

84.296,36

Kassebøger tal
såvel
som beholdning
er afstemt.
Herover kassererens
forud
for revision
Regnskabet er revideret, og har ikke givet
anledning til bemærkninger.

februar / marts 2016.

Se de reviderede tal på hjemmesiden forud for generalforsamlingen.
Odense d.

Silas Eriksen
Kasserer

22

- 2015

Lis Andreasen
Formand

MEDLEMSSKAB

UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB
reg nr. 6845 kontonr. 0001003047
NAVN

enkelt medlemsskab
300 kr./år

VEJ

husstand
350 kr./år

POSTNUMMER/BY

ønsker ikke tidsskriftet

By & Land

kontingentet reduceres
75 kr./år
E-MAIL

Eventuelt indmeldt af

UNDERSKRIFT/DATO



Blanketten sendes til:
Byforeningen for Odense, v/ kasserer Silas Samuel Eriksen
Vestergade 81, 5000 Odense C.

4. MAJ KOMITEEN

TILMELDINGER/NÆSTE BLAD

indbyder alle til Mindehøjtideligheden i
Ansgars anlæg og Mindegudstjeneste i
Ansgars kirke - onsdag d. 4. maj 2016
fra kl. 19.00.

Tilmeldinger starter denne gang lørdag
den 2. april og næste gang med bladudgivelse primo september lørdag den 3.
september.

Hjemmeværnets Musikkorps Syd - faneborg - fællessang - 4. majtale ved biskop
Tine Lindhardt - kransenedlæggelse m.v.
Kl. 20.15 mindegudstjeneste ved Regina Ljung med senere Lyssætning ved
Mindesmonumentet.

Fra samme datoer 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 tlf.: 29 85 48 17 (Jens Ulrik).

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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Afsender: Byforeningen for Odense, Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C

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).

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 26. april 2016 kl. 19.00
på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for
det forløbne kalenderår.
3. Fremlæggelse af regnskab
for det forløbne kalenderår.
4. Behandling af indkomne
forslag.
5. Forslag til budget for indeværende år herunder fastsættelse af medlemskontingent for det kommende kalenderår.

6. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer.
På valg til bestyrelsen er:
Lis Andreasen, Lennart Greig,
Andreas Isager, Paul J. Larsen.
Suppleanter:
Flemming Wedell og
Jens Ulrik Rasmussen.
Revisorer:
Erik Clemmensen og
Merete Jensen.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen:
- Kaffe/te og snitter
- Causeri
- Oles boglade åbner ½ time før generalforsamlingen
Arrangementet er gratis og uden forudgående tilmelding!
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