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KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG PÅ GIERSINGS REALSKOLE

Torsdag d. 20. april kl. 19.00, Nonnebakken 7, mødegebyr: 20 kr., max. 40 pers.

foto: Flemming Wedell ©
Giersings Realskole er fra 1866 og er i
dag en visionær og moderne privatskole.

traditioner, kulturværdier og demokratiske livsmønstre.

Skolen er en faglig skole og har som
målsætning at give eleverne undervisning på det højest mulige faglige niveau.
Der bliver desuden lagt vægt på, at eleverne lærer at værdsætte vort lands

Vi har overtaget Nonnebakken 9 og udvider med nye klasser fra 0.-7. klasse fra
skoleåret 2017/18.
Skoleleder Poul H. Pedersen er vært.

BESØG PÅ LUMBY LOKALHISTORISK ARKIV

Tirsdag d. 2. maj kl. 19.00, H.C.Lumbyes Vej 9C, Lumby, deltagelse: 20 kr., max. 25 pers.

foto: Flemming Wedell ©
Et meget spændende arkiv. Formanden
Tom Bager siger om besøget: Der er
ikke så meget plads, men vi har to lokaler, så hvis vi deler os i to grupper med
10-12 i hver, går det nok. Det vil være en
rigtig god ide, hvis folk har en i-Pad eller
iPhone med, da vi bl.a. kan vise, hvordan man selv kan bl.a. slå sin slægt op
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eller andet, uanset, hvor i landet arkivalierne befinder sig. Jeg vil ellers lave et
program ud fra de ting, som I skitserede.
Det er nok begrænset, hvor meget der er
at se for ”fremmede”, men hvis vi har en
lille øvelse med at slå op i Arkiv.dk, giver
det en indsigt i arkivarbejde!

BAG OM BYFORENINGEN
Leder:

MINE GAMLE VINDUER
af Byforeningens formand, Lis Andreasen
Jeg har hørt, at den linje af håndværkeruddannelsen, der er rettet mod at lære
at renovere de gamle bygninger, er sparet væk. Trist - for en analyse, som specifikt har set på bygningsarvens værdi i
kroner og øre, viser klart, at det betaler
sig økonomisk at gøre en indsats for at
sikre den bedste del af bygningsarven.
Det er Realdania, der har bekostet undersøgelsen, der er foretaget af konsulentfirmaet incentive.
Som bekendt er det Kulturstyrelsen, der
har ansvaret for de fredede bygninger,
men kommunerne, der skal varetage de
bevaringsværdige huse.
De bevaringsværdige bygninger bliver
vurderet efter SAVE metoden på en skala fra 1-9 efter 5 kriterier: Arkitektonisk
værdi, kulturhistorisk værdi, miljømæssig værdi, originalitetsværdi og tilstandsværdi. Derefter inddelt i tre grupper: 1-3
høj bevaringsværdi. 4-6 middel bevaringsværdi. 7-9 lav bevaringsværdi.
I alt ca. 350.000 bygninger er SAVE vurderet i Danmark. Flest i perioden op til
1940. En bygning er først bevaringsværdig, når den er optaget i kommuneplanen eller i en bevarende lokalplan, så
mange lokalforeninger landet over arbejder på, at flere bygninger bliver omfattet af bevarende lokalplaner. Det gør
vi også i Byforeningen for Odense, hvor
vi deltager i så mange møder om lokalplaner som muligt og indsender høringssvar til nogle af dem, i skrivende stund
lokalplanforslaget vedrørende det kommende H.C. Andersen Eventyrhus i Lotzes Have. Alle interesserede borgere har
mulighed for at indsende høringssvar,
inden lokalplanerne vedtages.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Forslagene kan findes på nettet, hvor
de oftest er i høring i 8 uger, men ikke
mere nødvendigvis. Kommunerne har
mulighed for at gøre høringsfristen kortere med den nye lovgivning. Men er det
Davids kamp mod Goliat, når vi som lokal byforening forsøger at råbe bygherrerne op?
Lørdag den 4. februar deltog jeg i et formandsmøde arrangeret af By og Land.
Det overordnede tema var kommunalvalget 2017. Et af indlæggene blev holdt
af Eske Møller fra Realdania, der fremlagde konklusionerne fra analysen ” Vores fælles skatkammer, bygningsarven,
er penge værd”. Analysen viste, at såvel
enfamilieshuse som ejerlejligheder med
bevaringsværdi sælges i gennemsnit for
18 % højere priser og enfamilieshuse
med SAVE værdi 1-3 for op til 30 % højere kvadratmeterpris.
Det forbavsede mig ikke, for jeg havde
netop været vidne til, at en af ejerlejlighederne i huset, jeg bebor, er blevet
solgt til en forbavsende høj pris. Huset
er SAVE vurderet som de andre røde
ejendomme i kvarteret, og flere og flere
ser værdien i de ca. 100 år gamle huse
med deres centrale beliggenhed og fine
håndværkstraditioner.
Tilbage til mine gamle vinduer, der er
de eneste, der er tilbage i huset. Resten
af lejlighederne har allerede skiftet ud
mindst to gange siden de gamle vinduer
fra 1923. Mine er blot blevet renoverede, og min maler sagde: ”De holder også
de næste 100 år med lidt maling engang
imellem.”
Hvor mange af de vinduer og huse, der
fabrikeres i dag, kan man sige det samme om. Men det er måske heller ikke
meningen!
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ORIENTERING

GELÆNDER VED DOMKIRKEN
Af By- og Kulturforvaltningen
I en tidligere udgave af Byforeningen for
Odenses medlemsblad blev der skrevet
om muligheden for et gelænder på de
tre trapper, der fører fra Rådhuset og
Domkirken ned til Eventyrhaven.
Et gelænder vil betyde, at ældre og dårligt gående bedre kan bruge trapperne
- og dermed få glæde af Eventyrhaven og
området ved Domkirken. Den holdning
bliver delt af By- og Kulturudvalget, som
afsatte midler til etableringen på deres
møde den 22. november 2016.
Forvaltningen har efterfølgende været
i dialog med Domkirken om etablering
og medfinansiering, da placering og udformning af gelænderet skal godkendes
af menighedsrådet, da Domkirken ejer
dele af arealet.

foto: Flemming Wedell ©
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Det har været en god dialog, og Domkirken vil gerne medvirke til etableringen
og finansieringen af gelænderet.
I den kommende tid vil der blive arbejdet på gelænderets udseende, som skal
passe til de smukke omgivelser. Desuden skal der indhentes priser og tilladelser med mere.
Det er forvaltningens forventning, at
gelænderet kan etableres senest i 2018.
Venlig hilsen
Morten Skov
Kommunikationskonsulent

ARTIKEL

VI SKAL STYRKE VORES FÆLLES VELFÆRD
af Peter Rahbæk Juel, borgmester
Odense er i god gænge. Der bliver over
en tiårig periode investeret mere end
40 milliarder kr. i byens udvikling – i
alt fra infrastruktur og i byggeprojekter,
som den nye bydel omkring Thomas B.
Thriges Gade. Byens iværksættere og
kulturlivet sætter markante aftryk. Der
bliver skabt private arbejdspladser, og
brancher som robotbranchen står stærkere end nogensinde, også efter internationale standarder. Den gode udvikling
blev understreget, da Facebook for lidt
tid siden annoncerede, at de vil bygge et
stort datacenter i byen. At valget faldt på
Odense er vi naturligvis utrolig stolte af,
og det er et konkret bevis på, at vi bevæger os, og det går fremad. Man mærker
da også tydeligt, at der er en helt særlig
energi i byen i de her år, og det smitter
positivt af på stemningen i hele Odense.

Men skal vi holde fast i den positive udvikling, er det nødvendigt, at vi også får
løftet den velfærd, vi leverer til børn, udsatte børn, ældre og handicappede. Det
handler dybest set om at skabe en hverdag, hvor alle odenseanere kan være
trygge ved, at de får den bedst mulige
service. Uanset hvad de kommer ud for.
Men det handler også om, at virksomheder og iværksættere efterspørger høj
kvalitet i velfærden. Derfor skal vi også
styrke velfærden for at sikre byens indtægter i årene, der kommer. For at styrke velfærden er vi et flertal i byrådet,
der har valgt at hæve skatten med en
velfærdsprocent. Det udløser de næste
år 300 mio. kr., som alle er øremærket
til flere hænder på velfærdsområderne.

foto: Borgmesterens forvaltning

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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Velfærdsprocenten vil på den måde alene gå til bedre velfærd for børn, udsatte
børn, ældre og handicappede. Herudover har samme flertal også vedtaget et
Velfærdsværn i kommunens budget for
2017, der omfordeler 50 mio. kr. fra den
kommunale administration til ansatte,
der arbejder med den nære velfærd
tættest på borgerne. Med velfærdsværnet opsætter vi en buffer til at imødegå
uforudsete udgifter eller justeringer på
velfærdsområdet, uden at det kommer
til at berøre serviceniveauet.
Det er den helt rigtige prioritering, for efter nogle hårde år på velfærdsområderne er det på tide, at vi nu sætter fokus
på kernevelfærden.
Netop derfor har jeg, siden jeg tiltrådte
som borgmester, hver uge besøgt en
række daginstitutioner, skoler og plejecentre. Besøgene handler først og fremmest om at lytte til brugere og medarbejdere for at få et detaljeret indblik i,
hvad der skal til for at styrke den kommunale velfærd til børn, udsatte børn,
ældre og handicappede. Noget af det,
jeg er særligt opmærksom på er, hvordan vi kan sikre højere trivsel og færre
sygedage blandt de medarbejdere, der
leverer velfærden. Jeg har haft nogle rigtig gode snakke med både medarbejdere, tillidsvalgte og ledere om, hvordan vi
aktivt får arbejdet med bedre trivsel, og
som en lærer fra Ejerslykkeskolen sagde
til mig, så er god trivsel for hende i høj
grad lig med god kommunikation. Det er
jeg helt enig i, og det er uden tvivl en
dagsorden, vi i endnu højere grad skal
have løftet sammen fremover.
For der er ingen tvivl om, at gladere
medarbejdere også giver bedre service.
Sammen med et styrket fokus på velfærd er lavere ledighed også en afgørende prioritet for mig. For lavere ledighed
forbedrer grundlaget for at investere i
velfærd.
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Men ligeså vigtigt er en lavere ledighed
også den direkte vej til at sikre, at flest
mulige odenseanere får gavn af den positive udvikling byen er inde i.
Odense skal være en tryg by for alle, og
det skal være en by, hvor ingen bliver
koblet af udviklingen. Vi skal ikke have
grupper, der står uden for i ledighed og
ser på, at resten af byen udvikler sig.
Alle skal have del i velstanden og de muligheder, der følger med. Derfor er det
kritisk, at Odense har en ledighed over
landsgennemsnittet og helt afgørende,
at vi får flere i job. Heldigvis har vi gode
forudsætninger. Flere brancher – som
bygge- og robotbranchen – skaber job
både til akademikere, faglærte og folk
med kortere uddannelse. Vi skal bare
være dygtigere til at få vores ledige over
i de åbne job. Det er nemlig vejen til at
få styrket velfærden, både for den enkelte og for fællesskabet.

foto: Borgmesterens forvaltning

KOMMENDE AKTIVITETER

GENERALFORSAMLING Tirsdag den 25. april 2017 kl. 19.00
på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15.
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab 2016 (se side 21-22)
4. Indkomne Forslag
5. Budget 2017/ Kontingent 2018
6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen,
2 suppleanter og 2 revisorer.

På valg til bestyrelsen er:
Jarl Abrahamsen, Jens Ulrik Rasmussen,
Gerda Vaaben. Alle modtager genvalg!
Suppleanter:
Flemming Wedell og
Andreas Isager.
Revisorer:
Erik Clemmensen og
Merete Jensen.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen: kaffe/te og snitter og ”causeri”.
Gratis adgang og ingen forudgående tilmelding!
Linds bogsalg åbner en halv time før generalforsamlingen.
Forslag under dagsordenen pkt. 4, som
ønskes behandlet, skal skriftligt være
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen med angivelse
af forslagsstiller.

Bestyrelsens forslag og bilag til
generalforsamlingen, er ikke blevet
færdige til redaktionens slutning,
men de vil kunne ses på hjemmesiden fra ca. 1. april.

Stillede forslag skal fremgå af foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.

Følg med på www.odensebyforening.dk
og vel mødt den 25. april!

foto: Flemming Wedell©
WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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TIL ÆRENS PRIS!
af Erik Simonsen, bestyrelsesmedlem

Frøene fra træet er måske det mest
kendte, nemlig de vingede frø-helikoptere der, når de bliver smidt op i luften, på
bedste helikoptervis kan flyve langt. - Og
så sig selv nemt, vel at mærke!
Det mærker skovfolkene, der ser i tusindvis af selvsåede ahorn i de store
skovbeplantninger. - Men også i Odenses parker, hvor ahornen står, er der
mange selvsåede planter - og ikke alle
steder lige heldigt.

Ærø er Ærens ø! - Ærø var i en længere
årrække forvaltet af nordtyske skovfolk,
og der blev plantet mange ahorn på øen.
- Træet blev brugt til skeer og kageruller.
- Selv træskoene skulle være af æretræ!
- I dag får man ahornsirup ovenpå sin is
ved iskiosken tæt på havnen i Ærøskøbing.
Når Byforeningen har doneret en ahorn
til Musikskolen i anledning af Carl Nielsen jubilæet, er det, fordi træet også har
været brugt til fremstilling af violiner og
celloer!
Når vi ved det, kommer Fynsk Forår til at
lyde særlig smukt!
foto: Flemming Wedell ©

Kært barn har mange navne, siges der.
- Det smukke træ, der i daglig tale kaldes ahorn, er fra gammel tid blevet kaldt
”Æretræ”. Opstået i Middelalderen og
første gang nævnt i 1596. - Fra ca. 1700
har vi anvendt den danske oversættelse
af det tyske ”Bergahorn”.

Ahorn hedder på latin: Acer pseudoplatanus, der antyder, at navnet betyder:
Falsk platan. - Ved nærmere eftersyn
er der mange lighedspunkter især ved
træer godt oppe i årene. - Begge har
afskallende bark. Platanen stort set
hele tiden, hvor ahornen bliver skorpet
og afskallende med alderen. Begge har
groft lappede blade med synlige takker.
Platanens blomst er dog kuglerund, hvor
ahornens ligner en lille hængende drueklase.
Odenses kendteste ahorn er lystræet
ved Lotzes Have. Den er fra havens oprindelse. - I selve haven står på græsplænen en hvidbrogetbladet udgave også
fra havens start. - Den absolut største
står imidlertid ved Hollufgaard tæt op
ad en kæmpeplatan, hvor lighederne
kan betragtes på nært hold!
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Erik Simonsen ved plantningen
af Musikskolens ahorn.

KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG PÅ HK MIDT ODENSE

Tirsdag d. 16. maj kl. 19.00, Lumbyvej 11, mødegebyr: 20 kr., max. 40 delt.

foto: Flemming Wedell ©
Et medlem af Byforeningen har foreslået, at vi skulle besøge HK, som er hans
fagforening.

HK Midt er et spændende sted med
mange aktiviteter, så der skal nok blive
meget at se og høre om.

HK Midt har til huse i ”Odin Havnepark”,
som ligger tæt på det sted, hvor den
nedbrændte Næsbyhoved Mølle lå ved
kanalen.

Afdelingsleder Martin Rasmussen har
velvilligt sagt ja til besøget og vil selv
vise rundt og fortælle.

AFSLØRING AF MUSIKSKOLENS AHORN

Lørdag d. 20. maj kl. 13.00, Danmarksgade 10, mødegebyr og tilmelding: ingen

foto: Flemming Wedell ©
Den 30. november 2016 blev træet plantet ved Musikskolen, og det blev aftalt
at vente med overrækkelsen til foråret.
Den 20. maj er det Musikskolens Dag
med arrangement for de mange hundrede musikskoleelever, søskende og

forældre på Østre Plads ved skolen i
Danmarksgade.
Klokken 13.00 foregår den officielle
overrækkelse af ahorntræet.
Her er Byforeningens medlemmer meget velkomne til at være tilstede!

Tilmeldinger: mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen, 29 85 48 17 sms eller telefontilmelding bedst mellem kl. 09 og 10.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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DE 13 EVENTYRLIGE BÆNKE
ved Lennart Greig
Vidste du, at bænkene på Klingenberg
(nu Platanpladsen) er finansieret af
Byforeningen for Odense?
Skal ”Byforeningens bænk” se sådan ud?
- Nej vel. Men hvordan skal den så se ud?
Forud for Bygningskulturens dag i 1999
udsendte Byforeningen denne opfordring
til medlemmerne om at komme med forslag.
Bygningskulturens dag blev tidligere afholdt hvert år, hvor Byforeningen i samarbejde med kommunen udgav et særligt
blad om årets emne. I 1999 var emnet:
Torve og pladser i Odense.
Især havde Klingenberg en stor interesse,
da der skulle foretages store ændringer.
Der skulle bygges butik under Magasins
søjler, bilparkeringen på pladsen skulle
væk og nedkørslen til parkeringen under
pladsen skulle flyttes til Munkemøllestræde.
Klingenberg og de tilstødende vejarealer
er under bearbejdning i disse år. Området er en del af den gamle middelalderby og omfatter de centrale pladser
i Odense. Området er præget af store
og vigtige bygninger med domkirken og
rådhuset som de vigtigste.
Pladserne i området skal i fremtiden
modsvare gågadernes tæthed og aktivitet.
Helhedsintrykket skal være enkelt og
overskueligt, og der skal være mulighed
for ro og ophold. I dag fremtræder området som helhed betragtet noget rodet.
Mange forskellige kørebaner, cykel-,
bus-, og spor til parkeringssøgende trafik dominerer.
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I de følgende år arbejdede bestyrelsen videre med de nye muligheder på pladsen.
Byforeningen ville gerne slå til lyd for, at
dette centrale sted i Odense skulle gøres
til byens mødested, - og turismens præsentationsplads. Foreningens forslag i
foråret 2000 var et amfiteatralsk anlæg.
Et halv- eller trekvart cirkel med siddepladser i 3 niveauer - det øverste med en
let overdækning, der samtidig ville give
ly for cykelparkeringen, som var tænkt
etableret på ydersiden (se skitsen på
næste side). ”Her kan cyklerne stå i fred
og ro uden at genere - under ordnede forhold”, hed det.
Det var i foråret, hvor Poul Karmdal
på den følgende generalforsamling
kunne fortælle: Til supplement af lokalplanen
for
Klingenbergområdet
har
Byforeningens
”Bænkeudvalg”
fremsat forslag til indretning af byens

Det vil i fremtiden blive muligt at indrette
pladsen Klingenberg til ophold (1999)

ARTIKEL
”Bænkeudvalg” fremsat forslag til en
anderledes, vandalsikker bænk som
tillige passer bedre ind i omgivelserne.
Kommunen og Byforeningen diskuterer
denne og andre muligheder for en møblering af pladsen.

Byforeningens forslag til siddepladser på
Klingenberg i foråret 2000.

mødested for borgere og turister med
flot udsigt til domkirke og rådhus - samtidig kunne der blive plads til 135 cykler
under bænkene. Kommunen har taget
projektet alvorligt og vil gerne diskutere om denne og andre muligheder for
møblering af pladsen. Byen mangler
forresten også penge hertil - Byforeningen har dog understreget, at vi gerne
vil hjælpe med at skaffe nogle - vel at
mærke ikke uden medindflydelse.
I marts 2001 var der så et arrangement
for vore medlemmer med kommunen
på Odense Slot: Park- og Vejafdelingen
fortæller om Klingenberg - projektering,
udvikling, udsmykning.
Poul Karmdal fortæller herom på den
efterfølgende generalforsamling i 2001:
Vi har holdt møder om Klingenberg. Dels
områdets planlægning og udformning,
hvor ikke mindst den nye nedkørsel gav
anledning til debat og kritik.
Til supplement af lokalplanen for Klingenbergområdet har Byforeningens
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Byforeningens nye forslag til bænke blev
introduceret i oktober 2001 under sloganet: Invester i Odenses fremtid - vær
med til at forskønne byen med en kraftig
opfordring til at investere i projektet med
13 bænke. Det var tale om ti-personers
bænke med målene 300 x 80 cm udført
i teaktræ i førsteklasses design og bænkenes sokler udført i granit i harmoni
med Klingenbergs granitbelægning.
Hver bænk skulle udstyres med en bronzeplade med et motiv fra H.C. Andersens
eventyr udformet af kunstneren Eiler
Madsen. Opfordringen var henvendt til
lokale sponsorer, erhverv m.v., idet Byforeningen ikke selv havde midler til
projektet. Dog opfordrede man medlemmerne til at tegne anparter á 100 kr.
Prisen pr. bænk løb op i 42.500 kroner.
Den 2. april 2003 oprandt den store dag,
hvor bænkene kunne afsløres på pladsen: Af programmet fremgik det:
- H.C. Andersen præsidiet modtages.
(præsidiet udgøres bl.a. af borgmester Anker Boye, nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, translatør Lin
Hua og forfatteren Johannes Møllehave)

- Sangkoret fra H.C. Andersen skolen
synger ”Anemonesangen”.
- Formanden for Byforeningen byder velkommen.
- Borgmester Anker Boye taler.
- Sangkoret synger ”Nattergalen”
- Johannes Møllehave causerer over
eventyrene.
- Bænkene afsløres og overdrages.
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foto: Flemming Wedell ©
2 af de 13 eventyrlige bænke placeret ved Telefonhuset. Bænkene fremtræder smukke og solide udført i teaktræ med sokler af granit. Bemærk også Eiler Madsens eventyrplakette foran.

Bænkene blev sponsoreret af:
Amtssparekassen
motiv: Fyrtøjet

Byforeningens medlemmer
motiv: Klokkedybet

Danske Bank
motiv: den lille Havfrue

Folkekirken
motiv: Gårdhanen & Vejrhanen

Hanni Karmdal

motiv: Den lykkelige Familie

Magasin
motiv: Sommerfuglen

MicroMatic
2 bænke: Nattergalen og Skarnbassen

Nykredit

motiv: Klods-Hans

Telefonselskabets Pensionskasse

3 bænke:
Svinedrengen, Ole Lukøje og Stoppenålen

Park- og Vejafdelingen

motiv: Danse - danse dukke min
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I Bo Vietzs formandsperiode blev der
drøftet meget i bestyrelsen om, hvordan
man kunne gøre opmærksom på bænkene og eventyrplaketterne på dem.
Forslagene var mange, ligr fra en central informationsstander til oplæsning
af eventyrene på mobiltelefon, når man
sad på bænkene. Skønt mange forslag
fandt man imidlertid ikke den helt rigtige idé.
Nu er Platanpladsen igen aktuel. Pladsen skal ændres lidt, da der skal være
plads til parkering af turistbusser.
Byforeningens bestyrelse har haft et
møde med kommunen om ændringerne
på selve stedet. Hanni og Poul Karmdal
deltog også. Bænkene bevares på pladsen, men enkelte må have en anden placering, hvilket Byforeningen ikke havde
noget imod. Ved mødet blev også pladsens øvrige indretning debatteret.
Foreningen ønsker stadig en øget opmærksomhed på bænkene, så der forhandles nu om en skiltning i stil med de
skilte, som kommunen i forvejen bruger
i midtbyen flere steder. Ønsket er et centralt placeret skilt, der kan fortælle om
bænkene, eventyrene og sponsorerne.

foto: Flemming Wedell ©
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OM ODINPRISEN
af Lennart Greig

BYFORENINGENS PRIS
Bestyrelsen har i efteråret gået svanger
med en idé om at indstifte en årlig pris,
som skal uddeles som hædersbevisning
for en vel gennemført bygningsrestaurering eller som påskønnelse til en gruppe
eller enkeltpersoner, som arbejder for
bevaring og forbedring af bymiljøet.
Midt i det hele uddelte byrådet så hele
fem priser til ny- og ombyggerier. Kriterierne for udvælgelse gav os i nogle tilfælde en lidt syrlig smag i munden og
en kærkommen lejlighed til at udskyde
vor prisuddeling et stykke tid, så både
”formålsparagraffen” og selve hædersgavens udformning kunne blive gennemdrøftet, og et absolut sobert resultat
kunne opnås.
I skrivende stund har vi netop kontaktet en kendt lokal kunstner, og sammen
med hende regner vi med – om alt går
vel – i det tidlige forår at nedkomme
med ”Årets Odin”, skrev Byforeningens
formand, Ernst Bjarke Jensen til medlemmerne i efteråret 1984.
”Årets Odin”, som senere kom til at hedde Odinprisen, var således en utilfredshed med Byrådets valg af præmiering af
istandsatte bygninger. Kunstneren man
henvendte sig til var keramikeren Kirsten Emilie Pedersen, som derpå lavede
statuetten med Odin med ravnene Hugin
og Mugin på skulderen. Man aner en
symbolik i figuren, idet ravnene kunne
flyve ud og komme tilbage til Odin for
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at hviske ham i øret, hvilke bygninger
de havde set, og som var værd at præmiere.
Figuren var således trofæet frem til
2009, hvor den blev erstattet af en plakette til indmuring udført af kunstneren
og bronzestøberen Eiler Madsen.
I maj 1985 fik Byforeningen sin ”Odinpris” holdt over dåben – Den 26. april
overrakte formand Ernst Bjarke Jensen
den første ”Odin” til arkitekterne Gråbrødrene og Sparekassen SDS for deres
restaurering af Lottrups Gård, Vestergade 72.

Forsidebillede på medlemsbladet i marts
1986: Byforeningens formand, Ernst Bjarke
Jensen, med Odin-prisen. To højaktuelle figurer, der begge omtales nærmere i bladet. Det
er formanden til højre!
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Værd at lægge mærke til er, at priserne
fra begyndelsen kun var beregnet for:
Gennemført bygningsrestaurering eller
som påskønnelse til en gruppe eller enkeltpersoner, som arbejder for bevaring
og forbedring af bymiljøet.

per og finurlige altanværn) samt, at den
følger den runde skel-afgrænsning mod
vejene: Munkemøllestræde/Klosterbakken. Ovenpå bygningen er der indrettet
tagterrasse med fin udsigt til Eventyrhaven.

Det var tilfældet helt frem til år 2000,
hvor den første nybygning blev blev tildelt prisen: TV2 / FYN’s nye TV hus på Olfert Fischersvej 31 v. Blangstedgård. Et
smukt udformet hus, der åbner sig imod
de grønne områder.

2. Den anden bygning er en flot rødstensvilla - Lahnsgade 70, som er opført
omkring 1913 - 15 med Niels Jacobsen
som arkitekt - en af Odenses mest produktive arkitekter. Indtil for to år siden
var bygningen indrettet som kontorbygning.

Ja, princippet har også været fraveget
med andre emner end bygninger. Således 1999 med Broen over Odense Å ved
Skovalléen i Fruens Bøge, som tillige har
tilstrækkelig frihøjde til, at Bådfarten
kan sejle under den, og i 2008 med Saabyes Stryg i Munke Mose.
Byforeningen uddeler kun for de år, hvor
der skønnes at være særligt kvalificerede kandidater.
Det var ikke tilfældet for bl.a. året 1992,
hvor man overvejede en skændselspris
til dårlige eksempler i stedet.
Seneste Odinpris blev uddelt i 2015 for
året 2014. Det var det nye og utraditionelle halvrunde hus Ydunæble Have nr.
7 i Villestofte, som bestyrelsens Paul
Larsen havde bemærket, da han tilfældigt var kommet forbi.
Også nu har han været aktiv. Hans kandidater til Odinpris 2016 er:
1. Den nye bygning på Klosterbakken,
hvor studenterhuset tidligere lå. Det er
en bygning i 3 etager med udelukkende ungdomsboliger. Bygningen gør sig
smukt bemærket på grund af flot materialevalg (Petersen tegl, zinkkarnap-
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Den oprindelige indretning (familiebolig)
er på et tidspunkt blevet “hårdhændet”
tilpasset nye krav til liberalt erhverv.
For ca. 2 år siden blev ejendommen
imidlertid solgt til en familie med børn.
Denne familie har så i løbet af ca. 2 år
ombygget hele villaen og ført den tilbage til sin oprindelige indretning. Det
har været en meget dyr og omfattende
ombygning.
Der har været havearkitekt på udendørsarealerne, som var misligholdt og primært brugt som parkeringsplads. Der er
tilbygget afskærmende mur mod gaden
på østsiden af villaen, og i haven er opført en garagebygning - også i røde sten
og med vingetegl.
Villaen fremstår i dag som den sikkert
har set ud, da den i sin tid blev bygget.
Forslag 2 er i øjeblikket en klar favorit,
men intet er endeligt vedtaget endnu.
Medlemmerne er stadig velkommen til
at komme med forslag til hvem, der skal
have prisen, men i sidste ende er det
bestyrelsen, som udpeger den endelige
vinder.
Odinprisen 2016 uddeles til efteråret.

ARTIKEL

PÅ SPORET AF MYTEDETEKTIVERNE
af Lennart Greig

For at stimulere unge menneskers lyst
til at kende historien om deres by, Odense, er der i februar måned lanceret en
ny hjemmeside. Baggrunden er, at interessen for byen efterhånden kun findes
hos de ældre. På Historiens Hus mærker
man det på den måde, at det faktisk kun
er 60+ generationen, der møder op ved
deres arrangementer.
På skolerne undervises eleverne i at
være opmærksom på, at det, der står
i aviserne, på nettet og i andre oplysningskilder, ikke nødvendigvis er den
fulde sandhed. Vil man komme tættere
på det rigtige, må man undersøge sagen
fra flere vinkler og andre kilder.
Begrebet ”falske nyheder” bliver der talt
meget om i disse tider. Der er grund til
at være både kritisk og nysgerrig og ikke
bare acceptere indholdet for pålydende.
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Det kaldes kildekritik og kan vel sammenlignes med en detektivs arbejde, så
det er det arbejde, man forsøger at få
skoleeleverne til at tage del i og dermed
lære Odenses historie bedre at kende.
Kildekritik lyder måske lidt kedeligt,
men detektivarbejde på byens myter
lyder nok mere spiseligt for unge mennesker.
Den lancerede hjemmeside hedder:
www.mytedetektiverne.dk. Det er et undervisningssite, hvor der foreløbig er 8
odenseanske myter at beskæftige sig
med i tekst, billeder, lyd, filmindslag og
byturforslag mv.
Navigationen på siderne er lidt atypisk,
idet hver side kun er et billede, hvor man
på indlagte zoner, kan klikke med musen for at komme videre eller tilbage.
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De 8 myter, som man foreløbig kan dykke ned i er:
- Hvornår opstod Odense?
- Da Knud blev dræbt
- Oluf Bager døde fattig
- Da jomfruen sprang
- Børn måtte arbejde
- Vi reddede jøderne
- Hipos angreb på Odense
- Gaden, der delte byen
Endvidere:
- Hvad er en myte?
- Kender du Odenses historie?
- Kan man stole på myterne?
- Vil du høre andre myter?
Bag hjemmesiden står:
Projektledelsen er foretaget af
arkivar, ph.d. Johnny Wøllekær,
Odense Stadsarkiv,
mens de øvrige deltagere er:
Folkeskolelærer Jacob Grønning,
Højmeskolen, Odense
Folkeskolelærer Sandra Koch Halskov,
Højmeskolen, Odense

Folkeskolelærer Annette Offer Hansen,
Hunderupskolen, Odense
Museumsinspektør, ph.d. Camilla Pryds
Schjerning, Odense Bys Museer
Museumsinspektør Mette Stauersbøl
Mogensen, Odense Bys Museer
Arkivar, cand.mag. Andreas Skov
Seminarielærer Bent Hansen,
Den frie Lærerskole i Ollerup, er stået
for fortællekurset og dramatisering af
flere af myterne.
Desuden har følgende personer og institutioner fulgt projektet:
Lokalhistorisk bibliotekar Birgitte Normand, Lokalhistorisk Bibliotek, Odense
Centralbibliotek
Børnebibliotekar, Harry Potter-festivalkoordinator Søren Dahl Mortensen,
Odense Centralbibliotek
Børne- & ungekulturkoordinator Nana
Lacor, Odense Kommunes kulturforvaltning
Ph.d. studerende Jesper Lundsby Skov,
Institut for Historie, SDU
Udviklingschef Lene Nygaard, Børne- og
Ungeforvaltningen, Odense Kommune.

En hjemmeside til undervisningsbrug for skoleelever, men mange andre vil nok med
fordel kunne have stor fornøjelse af at bruge den - Prøv den selv!
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KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG I KØLSTRUP KIRKE OG PRÆSTEGÅRD

Torsdag d. 8. juni kl. 19 -21, Kølstrup Bygade 25C, mødegebyr: 20 kr., max. 40 delt.

foto: Flemming Wedell ©
På søndagsturen ved Landsforeningens årsmøde i maj 2016, som gik til Hindsholm,
havde Torben Lindegaard bedt om, at vi på
tilbagevejen skulle gøre et 10 minutters ophold ved Kølstrup Præstegård, hvor han lige
kort ville fortælle om stedet og opfordre folk
til at stemme på præstegården, som ”Danmarks smukkeste”.

Sognepræsten Knud Erik Kristensen dukkede pludselig op, og som han kunne fortælle.
Det korte besøg blev til et timelangt besøg.
Det var en så stor oplevelse, at Byforeningen
simpelhen må opleve noget i samme stil.
I konkurrencen blev præstegården senere
kåret som den næstsmukkeste i Danmark.

UDFLUGT TIL KULTURBOTANISK HAVE

Tirsdag d. 13. juni kl. 18, Ejbygade 75, mødegebyr og tilmelding: ingen

foto: Flemming Wedell ©
Den smukkeste botaniske oase i Odense
ligger flot ned til Odense Å . Her finder den
besøgende historiske engelske roser, en stor
samling af sommerfuglebuske, birketræer
og sjældne træer, der næppe ses i private
haver.- Endvidere store flotte staudeflader af
Hosta og Storkenæb . - Den største seværdighed er uden tvivl den fantastiske Mammutblad, der vil møde os i al sin vælde!
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Faglærer og gartner Erik Simonsen vil vise
rundt i Haven - Medbring madkurven så vi
efter besøget kan benytte de mange bordeog bænkesæt og nyde aftensolen sammen i
de smukke omgivelser.
Indkørsel fra Ejbygade ved skiltningen til
Kulturbotanisk Have og følg pilene til havens
parkeringsplads. - Husk solidt fodtøj!
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OM ARRANGEMENTER OG TILMELDINGER
af Lennart Greig

En vigtig opgave i Byforeningens virke er
at arrangere ekskursioner, som det så
smukt hedder i foreningens vedtægter.
Man kan på sin vis sige, at det er i bestræbelserne på at kende vores by, så vi
efterfølgende kan forholde os til den.
Hvert kvartal er der således nye tilbud,
og det skyldes generelt en stor good-will
og imødekommenhed fra de steder, vi
ønsker at besøge og det især, når det er
Byforeningen der står bag ønsket. Yderst
sjældent får vi et nej, men det hænder
dog alligevel en sjælden gang.
Altid går vore ønsker på steder, der er
spændende og med mulighed for at få
en god fortælling. Det er altid attraktivt
at kunne invitere til noget, som folk ikke
almindeligvis har adgang til.

foto: Jens Amtoft ©

18

Et skisma er naturligvis, at vore værter
som regel kun kan modtage et vist antal deltagere, så der aftales altid forud,
hvor mange der kan deltage. Herefter
forventer værterne da naturligvis også,
at samme antal møder op.
Det at få besøg kræver ikke bare, at der
må afsættes tid (ofte fritid), men også
planlægning - hvad skal der underholdes
med, og hvad skal gæsterne se.
Overvejelserne kan også gå på, om der
skal være flere rundvisere, eventuelt
traktement mv.
Det er derfor en ret flov fornemmelse
som arrangør at stå over for værterne
med f.eks. et halvt deltagerantal i forhold til aftalt. Alt for mange sender
desværre afbud i sidste øjeblik, men
det hænder desværre også, at tilmeldte
bare bliver væk.

ARTIKEL
Særlig grelt kan det være, hvis forhåndsinteressen var været så stor, at jeg derpå
har forhandlet mig frem til et større deltagerantal, og de tilmeldte så alligevel
falder fra. Det er sket nogle gange.
Dog efter min mening burde det være
således, at alle, der ønsker at deltage,
kan komme med. Ofte har vi på generalforsamlinger måtte lægge øre til:
”Der er altid udsolgt, når vi melder os til”
- ja, sågar har enkelte meldt sig ud, fordi
de blev henvist til en ventelisteplacering.
Tidligere kunne man være mere sikker
på, hvornår medlemmerne fik besked
om de nye arrangementer, når et nyt
blad udkom, og tilmeldingerne dermed
kunne starte.
Foreningen kunne sende det nye blad
den ene dag og være temmelig sikre på,
at det lå i folks postkasser dagen efter.
Sådan er det desværre ikke mere! Postvæsenet er ikke mere noget, man kan
stole på - en forsendelse kan være mere
end en uge undervejs. Nogle får posten
straks, og andre må bare vente.
Det har derfor været praksis, at der i de
seneste blade har været angivet, hvornår det næste blad kunne forventes at
udkomme, og hvornår tilmeldingerne
derpå starter. Bladet bliver nu udsendt
i god tid, så alle burde have modtaget
det inden nævnte tilmeldingsstart. Tidspunktet har så også været ensbetydende med, at man samme dag kunne se
de nye arrangementer på www.odensebyforening.dk - ja man kunne sågar læse
det nye blad online. Mere fair metode
findes vel næppe?
Normalt foregår det ved, at der siges ja
til deltagelse efter ”først til mølleprincippet”, indtil maksimalt deltagerantal
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er nået. Herefter sættes folk på venteliste i samme rækkefølge. Og naturligvis
får de også svar på, om de er tilmeldt
eller må vente.
Uvægerligt får nogle tilmeldte frafald
som følge af sygdom og andre årsager,
og de på venteliste kan så komme i betragtning - også selv når afbud kommer
på selve dagen eller måske få timer før
arrangementet. De bliver da ringet op
for at høre, om de er parat til at træde
til med kort varsel.
Ventelistens længde er også værd at
holde øje med, hvis der kun er få tilbage på den, kan besøgsstedet ofte overtales til at få de sidste med. I enkelte
tilfælde med lang venteliste har svaret
fra værten været: ”Ja I kommer bare
allesammen”. Således var det i 2016,
hvor deltagerantallet var aftalt til 40,
og det faktiske antal deltagere kom til
at overstige 80 ved besøgene i ”De tidligere Offentlige Slagtehuse” og ”Campus
kollegiet”.
Når der dukker ekstra besøgspladser op,
gælder det om, at alle behandles ens,
men i sjældne tilfælde hænder det dog,
at der alligevel gøres en forskel, f.eks.
hvis tilmeldte gentagne gange bare er
blevet væk, så kan det godt være, at en
anden på ventelisten får chancen.
I Poul Karmdals formandstid og senere,
da han imidlertid måtte drosle ned, men
alligevel var tilknyttet bestyrelsen som
suppleant, var han en fremragende arrangør af besøg og ture. Tilmeldingerne
tog han sig også af på telefonen. Det var
meget flot, at han tog sig tid til det. Ofte
blev der ud over tilmeldingen tid til en
god snak om foreningen. Folk fik virkelig en fornemmelse af at være et skattet
medlem af foreningen.
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I mange år har man også kunne ringe
med tilmeldinger til Jens Ulrik Rasmussen.

Ofte har jeg fået at vide, at tilmeldingerne blot kunne overlades til et computersystem, der solgte billetter.

Da Karmdal så helt holdt op, var der ingen kronprins til at tage over, men jeg
har da efter fattig evne forsøgt at lave
arrangementer, uden at det dog blev
mine arrangementer allesammen.

”Hvad er forskellen på om en stemme
i en telefon siger: Alt udsolgt, eller det
er en computer, der siger det samme.”
Det er et argument, jeg har hørt nogle
gange.

Jeg har som bekendt også stået for tilmeldinger og lavet tilmeldingslister.
Jeg har i mange år tidligere været erhvervsmæssigt på tilkald døgnet rundt,
så telefonisk tilmelding synes jeg ikke,
at jeg har kunnet tilbyde.

Jeg synes ikke, at tilmeldingsproblematikken er så enkel. Jeg har forsøgt at
gøre rede for det her. Det er jo tale om
et hensyn til dem vi besøger, men også
til at så mange medlemmer som muligt
kan deltage.
Tilmed hvor upersonligt behøver det så
også lige at foregå?

Alligevel mener jeg, at tilmelding pr.
mail må være en form for personlig betjening.
Det er ikke en maskine, man henvender
sig til, men én som i de fleste tilfælde
kender én bl.a. fra, når jeg har stået for
at modtage betaling ved arrangementer,
hvor folk blev krydset af.

Tilmeldingerne er dog
mail: lennart@greig.dk
Jens Ulrik Rasmussen,
sms eller på telefon
kl. 09 og 10.

stadig uændret:
eller
29 85 48 17 - bedst mellem

4. MAJ KOMITEEN INVITERER TIL MINDEHØJTIDELIGHED

i Ansgar anlæg og Ansgar kirke torsdag d. 4. maj kl. 19.00
foto: 4.maj komiteen

HJEMMEVÆRNETS MUSIKKORPS SYD
spiller under ledelse af dirigent Peter
Holling.
FANEBORG opstilles ved MINDEMONUMENTET.
4. maj talen holdes af chefredaktør
Troels Mylenberg.
Musik, fællessange, kransenedlæggelser m.v
Mindegudstjeneste i Ansgar kirke kl.
20:15 ved domprovst Regina Ljung.
Lyssætning kl. 21:15 ved Mindemonumentet i Ansgar anlæg.
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ÅRSREGNSKAB
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ÅRSREGNSKAB

foto: Flemming Wedell ©
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MEDLEMSSKAB

UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB
reg nr. 6845 kontonr. 1003047
NAVN

enkelt medlemsskab
310 kr./år

VEJ

husstand
360 kr./år

POSTNUMMER/BY

ønsker ikke tidsskriftet

By & Land

kontingentet reduceres
85 kr./år
E-MAIL

Eventuelt indmeldt af

UNDERSKRIFT/DATO



Blanketten sendes til:
Byforeningen for Odense, v/ kasserer Jens Ulrik Rasmussen
Søhusvej 49, 5270 Odense N - jens.ulrik@live.dk

TILMELDINGER
Tilmeldinger starter denne gang:
lørdag d. 1. april 2017.
Nye arrangementer til efteråret!
Følg med på vor hjemmeside til den tid,
www.odensebyforening.dk for at se arrangementer, tilmeldinger og priser.
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Tilmeldinger: mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen, 29 85 48 17 sms eller telefontilmelding bedst mellem kl. 09 og 10.
Vil du sikre dig deltagelse til arrangementerne, er det en god idé at være parat med dine tilmeldinger, når starten
går den 1. april.
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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.

BYFORENINGEN FOR ODENSE
mail: post@odensebyforening.dk

FORMAND:
Lis Andreasen
Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C
tlf.: 66 11 90 40 - mail: lis.andreasen2@gmail.com
NÆSTFORMAND:
Jarl Abrahamsen
Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV
tlf.: 25 54 43 86 - mail: jarlabrahamsen@hotmail.com
SEKRETÆR:
Paul J. Larsen
Kastanievej 25, 5230 Odense M
tlf.; 20 27 22 07 - mail: anpa@mail.dk
KASSERER:
Jens Ulrik Rasmussen
Søhusvej 49, 5270 Odense N
tlf.: 29 85 48 17 - mail: jens.ulrik@live.dk
REDAKTØR:
Lennart Greig
Hvenekildehaven 6, 5240 Odense NØ
tlf.: 98 38 30 49 - mail: lennart@greig.dk
ØVRIGE BESTYRELSE:
Gerda Vaaben
Palnatokesvej 25, 5000 Odense C
tlf.: 66 14 17 79 - mail: mail@dengroennetegnestue.dk
Erik Simonsen
Syvhøjevej 22, 5260 Odense S
tlf.: 28 68 19 54 - mail: aggedam@live.dk
SUPPLEANTER:
Flemming Wedell, fotograf
tlf.: 66 14 18 14 - mail: fw@fwfoto.dk
Andreas Isager
tlf.: 60 11 80 50 - mail: ai@isagerarkitekter.dk

Forsidebilledet:
Foto:

ODEONs indvielse 1. marts
Flemming Wedell ©
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