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OM VEDTÆGTSÆNDRINGER!

www.odensebyforening.dk/blog
De foreslåede vedtægtsændringer
blev ikke færdigbehandlet på den ordinære generalforsamling 2014.
Selv om vedtægtsændringerne var
omtalt i bladet forud med henvisning
til ordlyden på hjemmesiden, kom
det for mange som en overraskelse,
at det faktisk var noget, man skulle
have sat sig ind i og kommenteret før
selve generalforsamlingen.
Så nu prøver vi igen i form af en blog,
hvor alle direkte har mulighed for
at give deres mening til kende med
kommentarer, forklaring til tekst og
hvad, der ellers kan være relevant.
Bestyrelsen følger med i det skrevne
og indarbejder forslagene, hvis de
anses for betydende - en proces, som
løbende vil finde sted, og som kan
følges på bloggen frem til næste generalforsamling.
På generalforsamlingen i 2015 vil
der således foreligge ét og kun ét
færdigt ændringsforslag, som ikke
skal diskuteres yderligere, men er
det, der skal stemmes om.
Igen forventes det ikke, at halvdelen
af medlemmerne vil være tilstede,
men at 2/3 af de fremmødte vil stemme for, hvorefter der skal en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling til, for at vedtægtsændringerne
kan blive endeligt vedtaget.
Så giv dit besyv med - det er vigtigt!
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CARL NIELSENS BARNDOMSHJEM

ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre, Odense Bys Museer
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billede: Odense Bys Museer

Torsdag d. 7. august 2014 kl. 18.30 - 20.30
Carl Nielsens Barndomshjem, Odensevej 2A, Nr. Lyndelse
mail: lennart@greig.dk eller Søren Michael Nielsen
tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
60 kr. incl. kaffe - max. 50 deltagere

”Et palads med sol og lys og glæde”,
således beskriver komponisten Carl Nielsen sit barndomshjem i erindringsbogen
Min fynske Barndom (1927). Huset blev
bygget i 1850’erne. Carl Nielsens forældre, Maren Kirstine og Niels ’Maler’
Jørgensen, købte huset i marts 1878.
Med en kort afbrydelse i sommeren
1878 boede Carl Nielsen her frem til november 1879, hvor han kom i lære som
militærmusiker i Odense. Det var også i
barndomshjemmet, han i juli 1891 præsenterede sin hustru, billedhuggeren
Anne Marie Carl-Nielsen, før forældrene
i september samme år solgte huset og
alle deres ejendele med og emigrerede
til USA.
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Huset, der ligger ca. 15 km syd for
Odense ved Odense-Faaborg landevejen på grænsen mellem landsbyerne Nr.
Lyndelse og Nr. Søby, var Carl Nielsens
tredje og sidste barndomshjem.
Der er lagt op til en hyggelig aften, hvor
man foruden at bese museet også vil få
en introduktion til Carl Nielsen og hans
musik samt selvfølgelig til barndomshjemmet. Vi håber på godt vejr, så det
hyggelige samvær kan foregå udendørs,
hvor vi også synger et par Carl Nielsen
sange.
Hele det betalte beløb på 60 kr. pr. person går til museet.
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REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN
torsdag d. 10. april 2014 på Soldaterhjemmet Dannevirke
referent: Birte Landorph, sekretær
1. Valg af dirigent;
Erik Hansen valgtes til dirigent og konstaterede straks, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt. Herefter gav
han ordet til formanden.
2: Bestyrelsens beretning:
Formandens beretning var ledsaget af
en PowerPoint præsentation med billeder fra årets aktiviteter.
Foreningen har 276 medlemmer. Der
er et stort ønske om flere medlemmer,
og bestyrelsen arbejder i øjeblikket
med nye tiltag, som søger at sikre, at
medlemskarens mangfoldighed fortsat
bevares i årene fremover (se bl.a. under
pkt. 4). 		
Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder i det forløbne år.
Der er afholdt 16 arrangementer, hvoraf
2 var gentagelser. Der har været ca. 30
deltagende medlemmer pr. arrangement. Der blev i 2013 udgivet 4 medlemsblade.
Foreningens hjemmeside opdateres
løbende takket være redaktør Lennart
Greig.

Formanden rettede en tak til medlemmer, som i årets løb har bidraget med
egne fotooptagelser.
Vedrørende lokalplaner afleverede Byforeningen den 9. april kommentarer til
lokalplan 2-738 vedrørende Østerbro,
samt den 12. marts kommentarer til lokalplan 0-734, en bevarende plan for Vestergade/Mageløs/Smedestræde. Den
23. april afleverede foreningen kommentarer til lokalplan 0-574 vedrørende
passagen ved Magasin.
Byforeningens bestyrelse har rettet henvendelse til Odense Kommune med ønske om deltagelse i møderne i forbidelse
med planlægningen af nyt hovedbibliotek i Odense.
Byforeningen har kraftigt kritiseret beslutningen om at nedrive det flotte trappeanlæg, som forbinder Sankt Anne
Plads og Filosofgangen.
Foreningen har forgæves hjulpet med
at søge fondsmidler til bevaring af anlægget i sin oprindelige form. Der er nu
igangsat en fornyelse af trappen, som
Byforeningens bestyrelse mener vil misklæde området.

foto: Jens Amtoft
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Den 4. november 2013 inviterede Byforeningen til debatmøde vedrørende bygningsbevaringer i Odense.
Torben Lindegaard Jensen fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur redegjorde på mødet om problematikker vedrørende fredede bygninger,
bevaringsværdige bygninger, lokalplaner og borgernes muligheder for at få
indflydelse på bestemmelser i en lokalplan.
Det var en lidt ”kølig” aften, idet der
ikke var varme i lokalet i Historiens Hus,
hvilket formanden beklagede. I mødet
deltog repræsentanter for Odense Kommune og Odense Bys Museer.
Byforeningen er medlem af KREPO, som
holder til i Seniorhus Odense, hvor bestyrelsesmøderne også afholdes.
Byforeningen er medlem af DANNEVIRKE, hvor generalforsamlingen afholdes.
Byforeningen er medlem af BY og LAND,
og foreningens kasserer Søren Michael
Nielsen deltog i årsmødet 2013, som
blev afholdt i Mariager den 10. - 12. maj.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab 2013:
Kassereren gennemgik årets regnskab,
som udviste et overskud på kr. 9.233.
Overskuddet kunne i vid udstrækning
tilskrives det faktum, at der i 2012 ikke
blev fundet værdige emner til Odinprisen. Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer forelagdes i en PowerPoint præsentation udarbejdet af redaktør Lennart
Greig, som også gennemgik de foreslåede ændringer paragraf for paragraf.
Der var mange kommentarer fra generalforsamlingen, og det stod klart, efter man var nået til paragraf 5, at det
krævede endnu en arbejdsgang i bestyrelsen, inden de foreslåede ændringer kunne præsenteres for foreningens
medlemmer. Det blev derfor overvejet,
om bestyrelsens forslag til ændringer i
vedtægterne skulle meddeles i foreningens blad.
WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Således ville medlemmerne få lejlighed
til at granske og kommentere forslagene, som så, i endelig form, ville kunne
fremlægges på generalforsamlingen
2015.
Den varslede ekstraordinære generalforsamling torsdag den 24. april 2014
er således overflødig og vil blive aflyst.
Problematikken vedrørende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
drøftedes, idet der er uenighed om varslingsfristen. Det besluttedes, at varsling
om en kommende ekstraordinær generalforsamling om muligt meddeles i foreningens medlemsblad eller udsendes
til medlemmerne pr. brev.
Foreningens næstformand Jarl Abrahamsen introducerede bestyrelsens forslag om et fremtidigt samarbejde med
repræsentanter for byens mange uddannelsessøgende, herunder især de studerende ved Syddansk Universitet, Odense
(SDU). Tanken om en tættere kontakt til
byens mange unge resulterede i, at der
kort før årsskiftet fra Byforeningens side
blev taget kontakt til Syddanske Studerende. I idémagerværkstedets varme
stol og med en tro på, at projektet nok
skal lykkes, har bestyrelsesmedlem Andreas Isager været den drivende kraft.
Andreas udgør, med ISAGER arkitekter i
ryggen, Picnic Fyns projektledelse.
Bestyrelsesmedlem Andreas Isager orienterede generalforsamlingen om resultatet af de første møder med Syddanske
Studerende og Foreningen Studenterhus
Odense, hvor idéen om projekt ”Picnic
Fyn” blev videreudviklet.
Picnic Fyn er en art ”autonom byfest”,
hvor formålet er at skabe en årligt tilbagevendende by-picnicfest med afsæt
i et nyt byrum hvert år. I princippet vil en
sådan fest være gratis for alle at deltage i, hvis man kommer med eget tæppe
og egen picnic-kurv. Mad, drikke og en
bord- og bænkeplads vil kunne bestilles
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foto: Jens Amtoft

ved forudbetaling til Picnic Fyn’s hjemmeside.
Netop i 2014 vil skæbnen, at vi har kunnet forhandle os til at låne et byrum
lørdag den 28. juni. Et byrum, der i hele
Byforeningens historie har betydet uendelig meget for foreningens virke og
sammenhængskraft. Hvilket byrum, der
er tale om er der vist ingen, der er i tvivl
om, men af hensyn til Picnic Fyns samarbejdspartnere har vi lovet at lade det
være usagt indtil primo maj måned.
Bestyrelsen håber naturligvis, at rigtig
mange vil slutte op om projektet og anbefaler Byforeningens medlemmer at
deltage med familie og venner. Der er
allerede etableret et korps af frivillige
kræfter, og der er bl.a. sikret mulighed
for at låne toiletter, affaldscontainere,
musikindslag m.v. fra en by, der på denne dag gerne vil inddrage sine borgere
i en fest, hvortil der er opbakning fra
Borgmesterkontoret.
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Bestyrelsen er overbevist om, at man i
samarbejde med Syddanske Studerende
og Foreningen Studenterhus Odense kan
løfte et sådant arrangement.
Udover ovenstående er der fostret tanker om, at man i Byforeningen kunne
arbejde med et Picnic Fyn hjælper medlemskab med begrænsede midler til en
årlig ”sonderpreis”, der vil kunne dække
de udgifter, foreningen f.eks. har med
at sende medlemsbladene ud til netop
disse medlemmer.
Der er naturligvis mange praktiske og
formelle ting, der skal forhandles på
plads, hvis generalforsamlingen kan
give bestyrelsen opbakning til at fortsætte arbejdet med projekt ”Picnic Fyn”.
Forslaget blev godtaget af forsamlingen,
og bestyrelsen fik således mandat til at
fortsætte arbejdet med planlægningen.
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5. Budget 2014:
Kassereren gennemgik budgettet for
2014.
Der var tilfredshed med, at kontingentsatserne fastholdes i 2015.
Der vil i årets budget være udgifter til to
Odinpriser, idet bestyrelsen har valgt at
præmiere Nordatlantisk Hus og Det adelige Jomfrukloster.
Budgettet blev godkendt.
6. Valg til bestyrelsen:
På valg var redaktør Lennart Greig og
bestyrelsesmedlem Andreas Isager.
Begge blev genvalgt.
Bestyrelsen foreslog valg af arkitekt
Paul Larsen, som fik lejlighed til at præsentere sig selv og sin interesse i Byforeningens arbejde og byens fremtid. Paul
Larsen blev valgt med applaus.
Suppleanterne Flemming Wedell og Helga Brøndum blev genvalgt.
Revisorerne Lis Andreasen og Erik Clemmensen genvalgtes.
7. Eventuelt:
Et medlem gjorde opmærksom på problemet med overtegning til foreningens
arrangementer, idet hun gentagne gange havde søgt at komme med, men allerede kort efter bladet var udkommet
fik at vide, at et arrangement var overtegnet. Redaktøren gjorde opmærksom
på annonceringen i bladet med datoerne
for, hvornår man kan starte tilmeldingen
til et arrangement. Redaktøren kunne
ligeledes meddele, at hvis man stod på
venteliste, vil den næste på ventelisten
altid få budet, hvis der er andre, der
meddeler forfald, også selvom det sker i
sidste øjeblik. Der ligger et stort arbejde
i at sikre, at så mange som muligt får
mulighed for at deltage i foreningens
arrangementer. I nogle tilfælde sørger
bestyrelsen for, at et arrangement gentages, hvis der er mulighed for det.
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Det er dog altid værterne, der sætter
grænserne for antal deltagere. Ved arrangementer, som sker f.eks. i samarbejde med IDA, og som ikke er blevet
bekendtgjort i bladet, udsendes meddelelsen herom via email.
Et medlem, Ole Heyde, refererede til
H. C. Andersens drøm om at flyve og
præsenterede, i musikalsk form, sine
tanker om en ny attraktion i byen i form
af en miniby, opbygget som byen så
ud på H. C. Andersens tid. Ole Heyde
lovede at skrive en artikel til bladet om
sine visioner.
Et medlem foreslog, at Byforeningen
i fremtiden sørger for, at der bliver arrangeret ture til det område i byen, hvor
bl.a. det nye OUH opføres.
Formanden gjorde opmærksom på den
udstilling, som man kan se i forhallen
på Odense Universitet, hvoraf nye bygninger, til- og frakørselsveje kan ses, og
hvoraf hele det store areal, som skal bebygges og udvikles, fremgår.
Herefter takkede formanden for god ro
og orden og benyttede lejligheden til at
gøre opmærksom på de to arrangementer, hvor Odinprisen uddeles, idet han
håbede at se mange medlemmer hhv.
den 3. maj og den 8. maj.
Ordstyreren takkede ligeledes for god ro
og orden, og aftenen sluttede med kaffe, the og snitter.
Stadsarkivar Jørgen Thomsen, som havde lovet at holde et indlæg med titlen
”Odense rammer vandet”, kunne desværre ikke være til stede, men lovede
telefonisk generalforsamlingen, at han
ville invitere til foredraget i Historiens
Hus på et senere tidspunkt!
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BESØG I STUDENTERHUSET

ved Anja Følleslev, daglig leder og Pia Hjort, projektleder SDU
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foto: Flemming Wedell

Tirsdag d. 12. august kl. 19.00 - 21.00
Studenterhuset på Amfipladsen, Brandts
mail: lennart@greig.dk eller Søren Michael Nielsen
tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
kr. 40.00 - incl. kaffe - max. 40 deltage

Den 2. september 2013 slog Foreningen
Studenterhus Odense døren op i egne
lokaler – det tidligere Musikbibliotek
- på Amfipladsen i det centrale Odense. Foreningen er baseret på frivilligt
engagement, hvor studerende i fællesskab bidrager til Studenterhusets drift.
Ambitionen er at skabe et tværfagligt,
kulturelt og socialt samlingspunkt, hvor
byens studerende på de videregående
uddannelser kan mødes på tværs af studieretninger og netværk.

bar/caféområde med mulighed for socialt samvær og fællesskab, events som
koncerter, filmfremvisninger, loungeaftener, udstillinger/ferniseringer, faglige
foredrag og arrangementer med det fynske erhvervsliv.

Hvor huset før rummede hyldemeter på
hyldemeter af vinyl- og CD-skiver danner murene nu rammen om studiezoner,

Huset er lydhør over for gode ideer til,
hvad der skal på tapetet – så tag bare
ønskeblokken med!
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Studenterhusets indhold afgøres således i høj grad af, hvad de studerende
har interesse for, men også af Odenses
andre aktører med interesse i at møde
de studerende.
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MIT FORSVUNDNE NØRREBRO

foto: Herluf Lykke - Odense Bys Museer, copyright

ved Kaja Winther Andersen, medlem af Byforeningen

JERNBANEOVERSKÆRINGEN VED NØRREBRO

Nørrebro i Odense er et kært minde, men
også en sorg. Det første, fordi min farfar
boede og havde sin virksomhed her - det
sidste, fordi gaden ikke eksisterer mere.
Nørrebro gik fra Østre Stationsvej over
for Nørregade og ned til havnen. Jernbanen gik tværs over vejen og ikke ”i luften” som i dag.
I min barndom i 60-erne kunne man
starte sin vandring fra Vangsted Sko
i Arkaden (det der nu er Cabinn Hotel)
gå videre forbi Mona (stofforretning),
fortsætte under tunnellen og gå op ad
trappetrinene mod (Store) Parcelvej eller videre hen ad Nørrebro mod havnen.
Før min tid gik Lille Parcelvej fra bommene, stedet hvor senere tunnellen ved
Nørreport kom til. Parcelvej lå parallelt
med Nørrebro.
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På den side af vejen, der vendte mod
Skibhusvej, lå der en stor, flot rød funkisejendom. Bygningen gik i en bue rundt
om hjørnet. Her var apotek (tidligere en
bager) og Gittes Bodega, som var kendt
for at være et muntert sted. På 1. sal
havde dr. Larsen sin praksis. Som næste
nabo til Skibhusvej, stod Risumfeldts
pølsevogn - sådan som jeg husker det.
Min farfar, Rasmus Andreas Andersen
og min farmor, Alma Julie Winther flyttede fra Ørstedsgade 44 til Nørrebro 28
omkring 1929. I Ørstedsgade havde de
en fødevareforretning, og min farfar havde næringsbrev som høker. Det blev senere ombyttet til smed. De købte klejnsmedjen af enkefru Gustavsen.
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Smedefirmaet kom senere til at hedde
R.A. Andersen & Søn, idet min far, Kaj
H. Winther Andersen, gik ind i firmaet
omkring 1960.
Min farfar og farmor boede på første
sal. Fra Nørrebro gik man ind i en gang,
der lå ved siden af kontoret, og videre
frem ad gangen kom man ud i en gård
med mure til begge sider. Lige frem lå
smedeværkstedet og derefter ”pladsen”,
som blev brugt til opbevaring af jern
m.m. Pladsen vendte ud mod Parcelvej.
Min far fortalte: ”På pladsen var et pæretræ. Pærerne blev plukket om sommeren, men først ved juletid var de til at
spise, det var en pragtfuld pære”.

Postkort: Verdenspostforeningen - Odense Bys Museer, copyright

Farfar havde også Nørrebro 34, som ligeledes havde en plads mod Parcelvej.
Her havde de lavet en drejeskive til den
blå folkevognsarbejdsbil således, at når
bilen kom op ad Dannebrogsgade (for
enden af Parcelvej), kunne man køre ind
på skiven, der så kunne drejes, så man
ikke skulle bakke ud – det var der nemlig ikke plads til.
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Min farfar og farmor fik fem børn, to
drenge og tre piger. Pigerne spredtes
senere til Harndrup, Als og Kolind, men
de to drenge blev i Odense. Min farmor
fik en svær gigt og flyttede senere til
en lejlighed i Bolbro. Hun døde omkring
1960. Farfar blev boende på førstesalen, hvor han havde en meget fin og hyggelig lejlighed. Når hans voksne børn og
svigerbørn samledes her, var der liv, latter og glade dage.
I min fars gemmer står der: ”Parcelvej
blev min barndomsgade. I baghaverne
havde mange beboere høns. En lukket
gade med mange børn. I kvarteret fandtes smed, bødker, glarmester, møbelpolstrer, sadelmager, kakkelovnssmed,
vognmand, urtekræmmere, herrefrisører, skibshandlere, tobakshandlere,
slagtere, cykelsmede, mejeriudsalg, trikotage, ligkistesnedker, bagere, rulleforretning, restauranter med musik, sprittere, ludere bl.a. ”Grevinden” (Det blev
hun kaldt, fordi hun i kraft af sit erhverv
havde lidt flere penge end de fleste).
Kvarteret havde alt, også en original, der
blev kaldt ”Strik-strømpe”.

ARTIKEL
Nørrebro, der gik til havnen og mod
Nordfyn, var den mest rene gade. Husejeren havde pligt til at feje fortov og
den halve gade inden kl. 8 på hverdage.
Det var altid den yngste smededreng,
der skulle fjerne hestepærer fra stenbroen. Det blev kontrolleret af gående politibetjente. Foruden den tunge trafik, var
der gartnere, der skulle til torvet med
deres varer, arbejdere og kontorfolk til
havnen, værftet og Thrige”.
Her kan nævnes en sang om Nørrebro
forfattet af den i dag 96-årige Sonja Barasinski, den sjoveste dame, jeg kender.
Sonja har fortalt, at en anden person vil
tage æren for sangen, men Sonja havde
skrevet den i 1975. Et par linjer viser,
hvor bredt Nørrebro favnede: Der var
”Thrige” med den stolte frue, Limousine
havde hun, min tro. Flot chauffør med
uniform og hue. Sådan var det gamle
Nørrebro”.
Min far fortalte om familier, der befandt
sig ved ydergrænsen af samfundet,
deriblandt religiøse til forskellige sider,
nogen meget stærke i deres tro, ”men
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det lærte vi også noget af”, og om Nørrebro, hans barne- og ungdomskvarter,
der forandredes og ændrede sig totalt.
Måske fra det livlige og vigtige til det
dødkedelige”.
Jeg husker nogle beboere i kvarteret:
Vognmand Poul Andersen og hans kone,
kogekonen Else, som boede i et meget
fint renoveret hvidt hus med sort ”bindingsværk” på Parcelvej, og fru glarmester Petersen. I Nørrebro 26 boede en
meget venlig familie Hofmann med tre
sønner, og i Nørrebro 34 boede Palle og
Bodil Schmidt, ”Palbo”, til leje. Bødker
Jørgensen havde sin beskæftigelse på
Parcelvej, og fru Bang Jørgensen, Møbelmessen, hørte også til her.
Nørrebro 28 blev renoveret. Gården
blev fint malet og blomsterkummer i
kobber stod eller hang rundt omkring,
og over døren til værkstedet skrev min
farfars naverven, malermester Madsen,
Døckerslundsvej: ”Smeden faar ingen
Frokost førend Smedekonen kan varme
sin Røv på Ambolten” – og ”Af Tak døde
Smedens Kat”.
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Farfar og farmor flytttede til Nørrebro 28 omkring 1929.

Det var trygt og godt at komme på besøg
på Nørrebro og Parcelvej. Når jeg som
barn og ung kom på værkstedet, valgte
jeg ofte at gå op ad Dannebrogsgade og
til venstre ad den hyggelige Parcelvej.
Jeg lagde ikke mærke til, at kommunen
var i færd med at ødelægge de huse,
som beboerne var flyttet fra. Det skete,
har jeg læst, ved at de tomme huse forblev stående tomme og forfaldt med det
for øje at slette vejen i 70’-erne.
Citat fra festsang om Nørrebro, 1975:
”Hvor kondemnert og åh så helt forkert”
og ”Kommunerødderne vil ikke lade sig
sige, de er så dumme hver og en, at Kaj
ku´ næsten skrige”.

Stueetagen i forhuset mod Nørrebro blev
med tiden udlejet til Pode herresko, en
fodklinik og Dansk Camping Union. Men
livet der skulle ikke fortsætte.
Min farfar var den sidste beboer, der flyttede fra Nørrebro. Da var han 87 år. Han
kom i avisen endda med helside. Han
blev flyttet til Vandværksvej og døde
som 92 årig. Han var fra Soesmarke på
Lolland.
Som sagt var han naver, der gik på valsen, altså omrejsende håndværker, i
hans unge dage. Han rejste i Tyskland,
Østrig og Schweiz.
I perioden, da min far hjalp min farfar
og senere overtog firmaet, kørte de hver
middag kl. 12 til Windelsvej, hvor min
mor stod med varm mad. Sådan var det
i mange år.
Når min far gik ind og hjalp min farfar,
var det, fordi, min farfar ikke nænnede
at inddrive penge hos mindrebemidlede
kunder.
kort: Odense Bys Museer , copyright

privat foto

Værkstedet blev ikke kun brugt til smedearbejde. Et par gange inviterede min
far venner og familie til julefrokost og
æbleskiver. Der blev ryddet op, opstillet borde og stole og tændt op i essen.
Det var meget hyggeligt og vist noget af
et arbejde for min mor, da alt var hjemmelavet, nok derfor skete det kun et par
gange.

Farfar, smedemester Rasmus A. Andersen med sine 5 børn
- forrest fv. Vera, smeden, Gurli, Elly - bagerst fv. Kaj og Knud.
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foto: E. Christoffersen 1971 - Odense Bys Museer, copyright

ARTIKEL

Den markante bygning, Nørreport med Sct. Hans Apotek, som også blev revet ned, da det meste af gaden forsvandt.

foto: H.Lønborg 1938 - Odense Bys Museer, copyright

Dengang fik man ikke megen hjælp,
hvis man var kronisk syg som min farmor. Fogeden var tit på besøg, og der var
derfor ikke megen forretning at overtage, men næsten kun gæld. Min far blev
altså ejer, og min farfar hjalp ham i det
daglige. Min mor hjalp også med at udskrive fakturaer hjemme i stuen.

Firmaet flyttede til Kottesgade 15, da
Nørrebro blev udslettet. Her byggede
min far om og til for at få den plads, der
var brug for.
Firmaet eksisterer endnu, og det er en
glæde for mig, at det hedder ”R.A. Andersen & Søn v. Bjarne Toftdahl”. Det
blev overtaget af Bjarne Toftdahl i 1989,
flyttede til Seebladsgade og senere til
Munkebo, hvor det nu hører hjemme.
Min far var meget interesseret i byens
udvikling (”afvikling”) og skrev læserbreve, bl.a. et i 1999, hvor han foreslog
veje i to etager. Måske var han forud for
sin tid.
Vi er mange fra min generation og ældre, som ville ønske, at vi kunne slentre
fra Østre Stationsvej, ned ad Nørrebro til
havnen. Sådan skulle det ikke være –
”takket være” politikerne dengang.
I stedet har vi et grimt posthus, som burde formindskes eller fjernes, og en fin
allé/sti kunne så føre til havnen, men nu
får vi en dyr stibro, som der ønskes et
navn til – hvad med Fallitbro.

Kig mod tunnelen - ældre dame på det hævede fortov.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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Sonja Barasinskis lovprisning af Nørrebro fra 1975.

mel.: Nyboders pris.

Og på gaden blev der kørt med heste,
siden hen kom bilerne i kø.
Så var brosten ikke mer det bedste,
der kom asfalt, sådan pø om pø.
Nørrebro var byens travle gade,
ingensinde var den helt i ro.
Det ku’ hænde, at der var ballade.
Sådan var det gamle Nørrebro.

Her var alt, hvad hjertet ku’ begære,
købmandsboder fyldt med dejlig slik.
Frugtbutikker, - smedjer små og kære,
hvor man virked’ efter gammel skik.
Der var ”Thrige” med den stolte frue,
Limousine havde hun, min tro.
Flot chauffør med uniform og hue.
Sådan var det gamle Nørrebro.

Gadelygterne vi også nævner,
gassen gav et lille, dunkelt lys.
Gadens drenge efter bedste evner
slukked’ dem med et livsaligt gys.
Havneknejperne var små og trange,
mangen ugeløn blev brugt på kro.
”Fatter Jahn” vi nævne vil blandt mange.
Sådan var det gamle Nørrebro.

Der var nok at se for barneøjne,
åh, ”Strik-strømpe” var original.
Der var damer flotte og forfløjne,
her ”grevinden” vi blot nævne skal.
Alskens ting og sager ku’ man købe,
selv lidt kærlighed imellem to,
eller mellem flere, vil jeg røbe.
Sådan var det gamle Nørrebro.

Das i gården - rotter vide vegne,
skorstensrøg og højlydt skænderi.
Ja sandt nok, men man var sine egne,
og miljøet ku’ man altså li’.
- Nu er Nørrebro snart ikke mere,
hvor man trådte sine barnesko.
Men af minder bli’r der stadig flere
om det kære, gamle Nørrebro.
foto: H.Lønborg 1916 - Odense Bys Museer, copyright

Nørrebro - din fortid vil vi prise,
mens din fremtid vi begræde må.
Vi de svundne dyder her vil vise,
du af laster havde kun så få.
Børnerig, fornøjelig og bramfri,
folkelig, charmerende og go’
dejlig bred, altfavnende og livlig,
sådan var det gamle Nørrebro.

NØRREBRO BROLÆGGES 1916
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BESØG PÅ ODENSE POLTIGÅRD

ved Per Bjørnholt, pensioneret vicepolitikommisær

tid
sted
tilmelding

>
>
		 >

mødegebyr

		 >

foto: Flemming Wedell

Onsdag d. 24. og torsdag d. 25. september kl. 19.00 - 21.00
Odense Politigård, Hans Mulesgade
mail: lennart@greig.dk eller Søren Michael Nielsen
tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
40 kr. incl. kaffe/the - max. 15 deltagere pr. gang

Odense politi er oprettet i henhold til
et kongeligt reskript af 18. december
1789. Dette første odenseanske politikorps kom til at bestå af en vægtervagtmester, 4 politibetjente, 15 gadevægtere og 2 tårnvagter med byfoged
L.M. Bendz som politimester, kan man
læse i Vagner Vermods bog: Odense politis historie.
Om Odense politigård kan man læse:
Den 14. maj 1952 blev der holdt rejsegilde på landets første rigspolitigård,
Odense politigård. Den 19. maj rykkede
ordenspolitiet som de første ind. Derefter fulgte de forskellige afdelinger, som
ellers havde ligget spredt seks forskellige steder i Odense.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Der venter Byforeningen et spændende
besøg i det moderne politihus.
I kælderen skal vi bl.a. besøge en politihistorisk samling med mange spændende effekter.
Besøget slutter med kaffe og brød i kantinen.

Odense politis første bil i 1921, ”Sorte Marie” eller ”Salatfadet”, som bilen hed i folkemunde - fra
Vagner Vermods bog.
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grundfoto: Odense Bys Museer, copyright

Albani Torv i Odense optegnet af August Frederik Behrends i 1848.

ODENSE SOM PÅ H.C.ANDERSENS TID
En idebeskrivelse af
Ole Heyde
komponist, sanger, guitarist og tegner.
H.C.Andersen havde en drøm om at kunne flyve højt over skyen, det står ganske
klart udtrykt i flere af hans digte bl. andet i ovenstående, som er fra 1849. Dette digt er en medvirkende inspiration til
at skabe en ny spændende attraktion i
Odense:”Odense som på H.C.Andersens
tid”, men flyvemaskinen var jo slet ikke
opfundet dengang, det hindrede dog
ikke vort berømte bysbarn i at tage på
mangen en flyvetur på fantasiens vinger. Nu her så mange år efter vil vi odenseanere og fynboer prøve at skabe en
illusion af en sådan flyvetur over byens
tage ved at sætte de stærkeste kræfter
ind på at få skabt en miniatureudgave
af Odense By, sådan som den så ud på
digterens tid (1805 -1875), så naturtro
og præcis som overhovedet muligt.
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Det kan blive en ny fin attraktion placeret på et centralt sted i Odense, måske
på den gamle banegård, hvor Odense
Musikbibliotek midlertidigt har til huse.
Det væsenlige spørgsmål, om hvilken
målestok miniaturebyen skal bygges i,
er endnu ikke fastlagt. Vi overvejer målestokken 1:87, som er en lille størrelse,
men alligevel tilstrækkelig stor til, at
personfigurer kan indgå i sceneriet.
Tanker er, at store dele af den store opgave skal løftes igennem af os fynboer
selv, fingersnilde personer og kunsthåndværkere, som på værksteder og
under hyggelige former vil arbejde på
projektet, hvor den eneste form for løn
er glæden ved at skabe noget smukt og
stort i miniatureformat.

ARTIKEL
Der foreligger naturligvis et meget stort
forarbejde i at få optegnet bygninger og
huse og hele grundplanen med terrænet
med de forskellige nivauer og det forløb
som Odense Å havde på den tid. Dette
kræver naturligvis professionel hjælp
fra bl. andre Odense Bys Museer, og en
klar styring må der til, så hele projektet
bliver historisk korrekt og af meget høj
kvalitet.
Vi forestiller os, at miniaturebyen fortrinsvis opbygges i træ, som så bemales
i farver med patina, så det hele fremstår
realistisk og imponerende i detaljerne.
Herligt om vi fynboer kunne gøre os eksperter udi miniaturekunsten. Her er også
en chance for at udfolde opfindsomhed,
for selvfølgelig skal ”byen” også kunne
”noget forunderligt” og eventyrligt.
Med lys og lydeffekter kan vi få fortalt
spændende byhistorier, og man kan se
de steder, hvor HCA færdedes i barndommen, og bygninger, hvor han senere
var på besøg for i 1867 at blive udnævnt
til æresborger i Odense By.
Måske kan vi med moderne teknik ligefrem animere og næsten levendegøre
nogle af situationerne. Her kan nyeste
teknologi såsom laser-lys, 3D-printning
og laserskæring bringes i samspil med
de gamle håndværksmæssige færdigheder, som projektet i høj grad har brug
for.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Vi har overalt i Europa set, at der er en
stor interesse for at se og skabe miniature bl. a. i Provence, hvor de har deres
Santons, små fint udførte personfigurer,
som skildrer folkelivet i et malerisk
landskab. Vi tror på, at også vi i Odense
og på Fyn i det hele taget gemmer på
mange talenter med de nødvendige færdigheder, som kan løfte projektet igennem indenfor en overskuelig fremtid.
Med H.C.Andersen har vi også en rigtig
god historie at fortælle, men vi skal også
have fortalt hele byens historie, hvorefter man så kan gå ud i virkeligheden for
at se de mange historiske bygninger og
huse, som stadig står der.
Hvis du synes om dette ideoplæg og vil
”lege” med under en eller anden form,
så kontakt: Ole Heyde,
Ingrids Allé 32, 5250 Odense SV
tlf. 66 17 35 46,
email: heyde@dsa-.net.dk
Fotografi med H.C.Andersens Hus © fra bogen
”Danmark fra luften” af Torkild Balslev.
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CARL NIELSENS FLØJTEKONKURRENCE OG MUSEET
ved Odense Symfoniorkester

tid
>
sted
>
tilmelding
		 >
				
mødegebyr 		 >

Fredag d. 19. september kl. 10.00 - ca. 12.00
Carl Nielsen salen - Odense Koncerthus
mail: lennart@greig.dk eller Søren Michael Nielsen
tlf.: 65 91 0142 - bedst mellem kl. 17 og 18
gratis - max 40 deltagere

Odense Symfoniorkester er et moderne,
ambitiøst og kreativt orkester med 73
fastansatte musikere fra 18 forskellige
nationer. Med den internationalt anerkendte chefdirigent Alexander Vedernikov har Odense Symfoniorkester sat
Danmark på det symfoniske verdenskort. Orkestret blev grundlagt i 1946,
men har rødder tilbage til omkring 1800.
Carl Nielsens Fløjtekonkurrence, som er
en del af orkestrets virke, har været afholdt hver 4. år siden 1998. Deltagerne
er fløjtenister under 30 år af alle nationaliteter.
Begivenheden finder nu sted 14. - 20.
september i Odense.
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foto: Odense Symfoniorkester

Byforeningen er inviteret med til en af
semifinalerne fredag d. 19. september
kl. 10.00 i Odense Koncerthus.
Benyt lejligheden til at høre Odense
Symfoniorkester med 6 talentfulde finalister i den 1. semifinale.
Skønt det faktisk er en offentlig koncert,
laver vi en byforeningstur ud af det, idet
vi kobler et besøg i Carl Nielsen Museet
på umiddelbart efter koncerten.
Med besøget i Barndomshjemmet i Nr.
Lyndelse og denne koncert har vi varmet
godt op til fejringen i 2015 af Carl Nielsens 150 års fødselsdag.
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ODINPRISERNE 2013
Det adelige Jomfrukloster
lørdag d. 3. maj 2014
og
Nordatlantisk Hus
torsdag d. 8. maj 2014
Det adelige Jomfrukloster
Byforeningens formand, Bo Vietz, bød
velkommen og begrundede valget af
Det adelige Jomfrukloster til ODINPRISEN 2013:
En enig bestyrelse har i år valgt at tildele Odinprisen til Realdania Byg for den
fornemme og meget store renovering af
denne smukke middelalderbygning.
Huset, der for år tilbage lå gemt i skammekrogen bag en brugsforening og brugt
til pulterkammer for Odense Bys Museer, ligger i dag helt fremme i sigtelinien,
når man kommer fra Albanigade og ser
ind mod Nedergade og den gamle bydel
med Odense Å i forgrunden.
Det er meget prisværdigt, at man har
udført arbejdet efter gamle håndværksprincipper.
Spændende at se kulturlag på kulturlag fra fortiden blive afdækket og atter
bragt frem i lyset.
Som borgere kan vi godt være stolte
over, at vi har fået dette hus tilbage.
Huset - med den århundrede år gamle
kulturhistorie - vil med SDU som bruger
tegne fremtiden med ny viden og fremadrettet kultur.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

Odinprisen skal ses som en påskønnelse
af dette initiativ for bevaring og genanvendelse af et af vor bys - historisk set
- mest interessante huse.
Der skal være en stor tak til SDU, fordi vi
måtte komme ind og se en del af dette
fornemt restaurerede hus med nutidig
indretning.
På vegne af Byforeningen for Odense vil
jeg slutte med at ønske Realdania Byg
tillykke.
Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania Byg modtog prisen og takkede for
tildelingen.
Både før og efter tildelingen var der som
sædvanlig musik med messingblæsere,
og Byforeningen var ligeledes vært ved
et glas vin efter overrækkelsen.
Mange medlemmer var mødt op for at
fejre begivenheden. Blandt de mere officielle gæster så man foruden Peter Cederfeld projektleder Frants Frandsen fra
Realdania Byg samt fra Syddansk Universitet rektor Henrik Dam og prorektor
Bjarne Graabech Sørensen.
Frants Frandsen bød i anledning af prisuddelingen på en kærkommen rundvisning på Jomfruklostret.
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Det adelige Jomfrukloster - lørdag d. 3. maj 2014

Nordatlantisk Hus
Byforeningens formand, Bo Vietz, bød
velkommen og fortsatte med at begrunde valget af Nordatlantiske Hus til ODINPRISEN 2013:
Odinprisen er indstiftet af Byforeningen
for Odense i 1985.
Prisen gives til en kvalitetsbevidst bygherre, der har udvist initiativ, virkelyst
og økonomisk offervilje i forbindelse
med en renovering eller et nybyggeri i
Odense. Prisen uddeles hvert år, forudsat at der har været værdige modtagere.
- Og det har der i år – og ikke bare en men to værdige modtagere.
Den ene prismodtager af årets Odinpris
er en meget fornem renovering, den anden er et smukt og spændende nybyggeri.
En enig bestyrelse har i år valgt at tildele
Odinprisen til det nybyggede Nordatlantisk Hus på Byens Ø.
20

foto: Flemming Wedell

- Det skal nævnes, at bestyrelsesmedlem Andreas Isager har været sat uden
for døren i opløbet pga. hans direkte involvering i projektet.
På afstand - som et mørkt og hemmelighedsfuldt ”fjeld” - skåret op af dybe
lysende snit – fortæller huset en historie
om et samlingssted for befolkningsgrupper med baggrund i en barsk og storslået natur og kultur.
Under bygningens mørke overdel byder
en åben glasklædt stueetage velkommen. - Og ikke bare velkommen til husets egentlige målgrupper – men velkommen til alle som måtte have lyst til
at besøge dette spændende hus.
Nordatlantisk Hus er ubetinget en arkitektonisk berigelse for Odense Havn - og
mindst lige så vigtigt, huset er med dets
udadvendte publikumsorienterede funktioner, såsom udstilling, restaurant og
selskabslokaler, et overordentligt vigtigt bidrag til et levende havneområde.
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Nordatlantisk Hus torsdag d. 8. maj 2014

Vi tror, at Nordatlantisk Hus kan blive en
katalysator for liv i de endnu ledige butiks- og restaurationslokaler på havnen
– f.eks. de velbeliggende lokaler lige
overfor dette hus - på sydsiden af den
nye kanal.
Som en særlig reference til det nordatlantiske område, er beklædningen ved
siden af restaurantens indgangsdør
beklædt med opskåret drivtømmer fra
netop denne natur.
Inde i huset er der tilsvarende nordatlantiske referencer i materialer og inventar.
F.eks. er håndlisterne med fiskeskind og
de fine og sjove piktogrammer ved toiletter og elevatorer forestiller stiliserede
eskimoer.
De førnævnte dybe snit i det mørke
”fjeld” kommer for alvor til deres ret, når
man bevæger sig rundt inde i bygningen.
Den relativt mørke bygning opleves indvendig som meget lys og venlig.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

foto: Flemming Wedell

Alle steder er det udsigt til det fri - de
fleste steder til mere end én side – og
nogle steder er der, takket være de dybe
snit, udsigt til alle 4 verdenshjørner.
Den store rummelige oplevelse styrkes
yderligere af, at snittene både er horisontale og vertikale – Flere steder opleves flere etager og udsigten til flere
verdenshjørner fra samme standpunkt.
Som gæst bliver man også overrasket
over de kæmpestore integrerede altaner som åbenbarer sig på snart sagt alle
etager og til alle verdenshjørner.
Følelsen af frihed og af at være ligeså
meget ude som inde er gennemgående,
når man bevæger sig rundt i huset.
Husets interiør har en udstråling af det
nordatlantiske – lyset, åbenheden, de
store vidder - store gennemlyste rum højt til loftet - dybe lysindfald - kik på
kryds og tværs gennem flere etager og
mod flere verdenshjørner på samme tid
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- åbne og integrerede funktioner som
f.eks. udstilling og butik integreret i restauranten - eller kontorer integreret i
fællesarealer.
Stueetagens fleksible rum kan samle
den nordatlantiske kultur til sang, musik, billedkunst og spisning i et fælles
hjem i Odense.
Denne bygning giver lyst til at vide mere
om den nordatlantiske natur og kultur.
Den åbner sig mod verden og byder den
udenforstående velkommen i kredsen.
Som gæst føler man sig MEGET velkommen i dette hus.

Formanden for Nordatlantisk Hus, rådmand Steen Møller, fik derpå overrakt
plaketten. Han takkede for prisen og
fortalte om husets tilblivelse. Han roste
firmaet Hans Jørgensen og Søn som en
markant medspiller, uden hvis betydning huset nok aldrig ville være blevet til
noget. Også direktør Kirsten Mærsk blev
rost for at have spillet en alt afgørende
rolle i byggeprocessen.
Før og efter overrækkelsen spillede den
af Byforeningen medbragte trio af messingblæsere.
Sluttelig var Nordatlantisk Hus vært for
kaffe og kage - ”Kaffemik”, og der var
mulighed for gå rundt i huset for at se
den flotte indretning.

Foto: Flemming Wedell

Med en målrettet tankegang, sans for
kvalitet både ude og inde, har Nordatlantisk Hus skabt dette unikke samlingspunkt. Odinprisen skal ses som en
påskønnelse af dette initiativ.

På vegne af Byforeningen for Odense vil
jeg slutte med at ønske Nordatlantisk
Hus tillykke.

Formand for Nordatlantisk Hus, rådmand Steen Møller, her sammen med formand Bo Vietz, modtog Odinprisen og holdt en
takketale, hvor også husets direktør Kirsten Mærsk og entreprenørfirmaet Hans Jørgensen og Søn blev nævnt som ildsjæle,
hvis medvirken ikke kunne have været foruden for, at Huset blev en realitet.
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MEDLEMSSKAB
UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB
reg nr. 1551 kontonr. 555 4985
NAVN

enkelt medlemsskab
250 kr./år

VEJ

husstand
300 kr./år

POSTNUMMER/BY

ønsker ikke tidsskriftet

By & Land

kontingentet reduceres
50 kr./år
E-MAIL

Eventuelt indmeldt af

UNDERSKRIFT/DATO



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

TILMELDINGER i 4. kvartal

INFRASTRUKTUR VAND

Byforeningens næste blad for 4. kvartal
2014 (oktobernummeret) pakkes i uge
40, og kan tidligst være i medlemmernes postkasser lørdag d. 4. oktober.

I sidste nummer af bladet blev der på
denne placering nævnt et arrangement
under planlægning, og hvor kun datoen
var fastsat - og det til den 24. maj.

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 tlf.: 65 91 01 42 (kassereren).

Desværre blev begivenheden ikke til noget i denne omgang, men turen gennemføres måske på et senere tidspunkt.
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Har du idéer til arrangementer, hører vi
gerne på post@odensebyforening.dk.
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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).

Fotos: Flemming Wedell

Picnic Fyn den 28. juni 2014 på den
nu nedlagte Thomas B. Thriges Gade
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