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BAG OM BYFORENINGEN

Nytår er også tiden  for betaling af 
kontingent til Byforeningen.

Tidligere har vi sagt: Tag godt imod 
girokortet, men det gør vi ikke i år.

Girokort er efterhånden en bekoste-
lig sag, så vi prøver at køre helt uden.

De fleste bruger alligevel betaling via 
homebanking. 

Har man ikke denne mulighed finder 
vi alligevel ud af det!

Betaling kan ske ved de 2 arrange-
menter i januar, hvis det heller ikke 
er en mulighed, kan vi så undtagel-
sesvis tilbyde en sidste måde. Et 
bestyrelsesmedlem kan afhente be-
løbet og give kvittering for modtagel-
sen. 

Vor kasserer, Silas Eriksen vil gerne 
have besked, hvis betaling via home-
banking ikke benyttes. Han kan træf-
fes på telefon 26 18 16 71, så und-
går man en rykkerskrivelse.
 
Generalforsamlingen i april 2015 
vedtog følgende kontingentsatser:
Enkeltmedlem:				kr.	300,-	/	225,-		
Husstand:											kr.	350,-	/	275,-	

Første pris er med ”By & Land” og 
anden pris uden!

Dine betalingsoplysninger til Byfor-
eningens konto i Sydbank:
Reg nr.: 6845 kontonr.: 1003047
NB. Betaling senest 29. januar 

 BYFORENINGEN FOR ODENSE
E-mail: post@odensebyforening.dk

FORMAND:
 Lis Andreasen
 Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C 
 Tlf.: 66 11 90 40
 E-mail:  lis.andreasen2@gmail.com

NÆSTFORMAND:
 Jarl Abrahamsen
 Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV
 Tlf.: 25 54 43 86
 E-mail: jarlabrahamsen@hotmail.com

SEKRETÆR:
 Paul J. Larsen
   Kastanievej 25, 5230 Odense M
   Tlf.; 20 27 22 07
 E-mail: anpa@mail.dk
 
KASSERER:
 Silas Samuel Eriksen
 Vestergade 81, 1 , 5000 Odense C
 Tlf.: 26 18 16 71
 E-mail: kasserer@odensebyforening.dk 

REDAKTØR:   Blad og  hjemmeside
    Lennart Greig
    Hvenekildehaven 6, 5240 Odense NØ
 Tlf.: 98 38 30 49
 E-mail: lennart@greig.dk 

ØVRIGE BESTYRELSE:
   Andreas Isager
 Thorslundsvej 6, 5000 Odense C
 Tlf.: 60 11 80 50
 E-mail: ai@isagerarkitekter.dk

   Gerda Vaaben
   Palnatokesvej 25, 5000 Odense C
   Tlf.: 66 14 17 79
 E-mail:   mail@dengroennetegnestue.dk 
   
SUPPLEANTER:
 Flemming Wedell, fotograf
 Tlf.: 66 14 18 14
 E-mail: fw@fwfoto.dk

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

Forsidebilledet er fra den nye indfaldsvej, 
Munkebjergvej.  Den grønne by er yderligere 
’begrønnet’ af en ny klon af  træer, som ikke 
taber løvet. Kunstnerisk eller kunstigt, godt 
eller grimt - lige meget. 
Velkommen til den nye by Odense.
Foto: Flemming Wedell ©
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Landsmøderne afholdes på skift rundt 
omkring i de forskellige lokalforeningers 
hjembyer. I 2006 var det f.eks. i Løgum-
kloster. Sidst Byforeningen for Odense 
havde fornøjelsen af at være vært for 
Landsforeningens generalforsamling var 
i 2001.

2016’s 50 års jubilæum bliver arrange-
ret af tidligere bestyrelsesmedlemmer 
Bo Vietz, Birte Landorph, Søren Michael 
Nielsen med nuværende bestyrelses-
medlem, Lennart Greig som tovholder. 

Vi er spændte på, hvad de finder på at 
vise frem for gæsterne fra hele landet. 

Mere om arrangementet i aprilnumme-
ret af bladet.

Vores lokale 40 års jubilæum har jeg 
fornøjelsen at være tovholder for. Derfor 
efterlyser jeg input fra jer medlemmer. 
Hvad kunne I tænke jer skulle ske den 
dag? 

Jeg har allerede kontaktet tidligere for-
mænd for Byforeningen, som har lovet 
at hjælpe. I må endelig tage kontakt til 
mig, hvis I har nogle idéer. 

Glæd jer og reserver allerede nu dato-
erne i kalenderen for 2016.

8. april til 40 års jubilæet i Byforeningen 
for Odense og 20. – 22. maj til Landsfor-
eningens 50 års jubilæum.

Sluttelig ønskes alle et Godt Nytår.

Lis Andreasen

2016 bliver et jubilæumsår for medlem-
merne, som kan glæde sig til to jubilæ-
er. Et lokalt 40 års jubilæum og et 50 
års jubilæum for medlemmer af ’Lands-
foreningen for Bygnings- og Landskabs-
kultur’.

Landsforeningen er paraplyorganisation 
for de lokale bevaringsforeninger og fik 
i 1997 retten til at rejse bygningsfred-
ningssager og deltage aktivt i revisionen 
af lovene om bygningsfredning, bevaring 
og planlægning. I Odense er vi så hel-
dige at have to medlemmer i Landsfor-
eningens bestyrelse, Torben Lindegaard 
og Anders Myrtue, den sidste valgt på 
dette års generalforsamling på Lyngby 
Rådhus.

Her er et lille udpluk af, hvad landsfor-
eningen arbejder med:

Samarbejde med Kulturstyrelsen, Byg-
ningskultur Danmark og Bygningsfred-
ningsforeningen (BYFO).

Følger og kommenterer udviklingen in-
den for  bygningskulturen og anvendel-
sen af landskabet.

Arrangerer offentlige møder, alene eller 
sammen med lokalforeningerne.

Afgiver høringssvar i forbindelse med 
fredningssager.

Hjælper medlemmer og lokalforeninger 
med faglig og juridisk hjælp i forbindel-
se med lokalplaner mm.

Udgiver bladet ’BY og LAND’ samt pub-
likationer om særlige emner f.eks. 
” Murværk”, ” Træværk”, ” Natursten” og 
” Bondegårde i Danmark”. 

Leder:
     

2016 BLIVER ET JUBILÆUMSÅR

af Byforeningens formand, Lis Andreasen
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Alex Ahrendtsen udtalte bl.a. : Bilerne 
får et chok, når de ser de moderne 
kunstværker!

Anders W. Berthelsen, formand for by-
ens kunstudvalg, vil redegøre for såvel 
aftalen med Kulturministeriet om kunst 
i det offentlige rum, som Odense Kom-
munes netop vedtagne regler. Hvem 
bestemmer kunstneren? Hvem bestem-
mer placeringen? Hvem betaler? 

Mon ikke, der bliver grundlag for en god 
debat med Anders W. Berthelsen og hin-
anden?

Bølgerne går ofte højt, når talen drejer 
sig om kunst. Især kunst i det offentlige 
rum, som vi alle konfronteres med i dag-
ligdagen og måske også har været med 
til at betale via skatten, kan få blodet i 
kog.

I forbindelse med byens 1000 års fød-
selsdag i 1988 forærede erhvervslivet 
byen H.C. Andersen skulpturer, der blev 
placeret rundt omkring i byrummene. De 
blev ikke alle lige godt modtaget. 

Sidst bølgerne gik højt i Byrådet var i 
forbindelse med Peter Holms ”Skulptur-
gruppe standardtræ 1 og 2” ved Munke-
bjergvejens forlængelse. 

NYTÅRSMØDE - KUNST I DET OFFENTLIGE RUM
i Gallerie Rasmus med byrådsmedlem Anders W. Berthelsen

tid          > Torsdag den 14. januar kl. 19.00 - 21.00
sted          > Gallerie Rasmus, Ny Vestergade 8
tilmelding       >            Mail: lennart@greig.dk  eller Jens Ulrik Rasmussen   
                                        29854817, - bedst mellem  kl. 09 og 10 eller sms.
    NB! Bindende tilmelding.
mødegebyr     > 75 kr. -  max. 50 deltagere. Der serveres rejemad og 
     et glas boblevin med mulighed for at købe mere.

www.gallerie-rasmus.dk
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Byens gader og veje som transportårer.

Liv og fællesskab (samkvem) ligger til 
grund for de fleste byers opståen. Såle-
des også for Odense.
Mange byers struktur har manifesteret 
sig på grundlag af en boplads, og ud 
fra menneskers ønske om fællesskab, 
sikkerhed, sammenhold og beskyttelse 
mod alt ondt udefra. 

Tætheden har affødt, at det har været 
nemt at skabe forbindelser og udveksle 
varer og tjenesteydelser. 
Fodstierne, de direkte forbindelseslinjer 
mellem stedets beboere, har sandsynlig-
vis været grundlag for de første veje og 
gaders placering. 

Ser man det gamle Odensekort er det 
påfaldende, hvordan vejlinjer er beva-
rede i det nutidige bymønster. 

Efterhånden, som verden udvidedes, 
voksede byen, blev købstad og handels-
plads for oplandet. Samtidig øgedes tra-
fikken på tværs af landet, og der blev 
behov for bredere og bedre befæstede 
veje for at lette transport og udveksling 
af varer.

Men først efter stavnsbåndets ophævel-
se sidst i 1700 tallet og med udviklingen 
til industrisamfund midt i 1800 tallet 
sprængte Odense by sine middelalder-
rammer, og bredte sig ud i alle retninger.

Det ældste kort -  Odense i fugleperspektiv (Kobberstik, Braunius 1593)

BYEN SOM ORGANISME 

af Gerda Vaaben, Bestyrelsesmedlem og Landskabsarkitekt

Gader	og	veje	er	de	nødvendige	årer	i	organismen	-	BY	
-	Til	transport	af	liv	og	næring.	Og	som	forbindelser	mellem	mennesker.
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Store kort: Odense Bys størrelse i 1843 med omgivende marker /kort: Geodatastyrelsen - www.gst.dk
Lille kort  : Samme by, nu Storodense med omgivende opland /basiskort: Geo Fyn - www.geofyn.dk

6

ARTIKEL



7WWW.ODENSEBYFORENING.DK

ARTIKEL

Dampmaskinerne gjorde deres indtog. 
Togbanen blev etableret til Sjælland 
og Jylland, og Kanalen blev udgravet til 
skibstrafik. 
Hermed var Odense blevet Fyns hoved-
stad og landets næststørste købstad 
med 11.000 indbyggere.
En udbygning som også sås ude omkring 
i landet i takt med de øgede livsbetin-
gelser.

Fra 1850 og 50 år frem forøgedes Dan-
marks befolkning med 1 mill. indbyg-
gere til 2,5 mill. 
Og dertil kom den øgede og stadige til-
flytning fra land til by, - bort fra landbru-
get, mod håndværks-, butiks- og fabriks-
arbejde.
Byens transportårer strømmede med liv 
og kraft af alle slags.

Med byens stærke udvikling omkring år 
1900, skabtes den havekultur som sta-
dig kendetegner Odense. 
Vi flyttede i stort tal ud af industribyens 
snævre usunde tæthed. Vi indtog landet, 
og indrettede os i villakvarterer med lys, 
luft og haver. 

Vi bosatte os i byen, men i frodige, sunde 
omgivelser med tæt forbindelse til lan-
det omkring os. Odense blev en haveby.

Trafikken presser - byen eksploderer

Midt i 1900 tallet ændrede bybilledet 
sig dog dramatisk. 

Den almene bilisme indtog Odenses ga-
der. Og trafikken forøgedes med eksplo-
sionsagtig kraft.

Gaderne blev for trange, og bilerne blev 
for store.

Byens årer var ved at sprænges, - der 
måtte gøres noget . . . . .
Og dette noget blev bl.a. til gadegen-
nembruddet, som vi i dag kender som 
Thomas B. Thriges Gade. 

Det skete i 1970’erne på foranledning 
af driftige og fremsynede politikere. Og 
dette uhelede sår har vi nu levet med i 
snart et halvt hundrede år. Men nu er der 
sat en prop i! 

foto: Flemming Wedell ©
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foto: Flemming Wedell

Veje er som blodårer. Hvis de beska-
diges, må blodet (trafikken) finde nye 
veje.  Og gerne lidt hurtigt før patienten 
forbløder!  -  Og det er nu ved at ske un-
der stort pres og høj smerte.

Nu er så endelig en afhjælpningsma-
nøvre sat i gang i Odense midtby. Og lad 
os håbe, at om- og gendannelsen denne 
gang sker med lidt større følsomhed og 
lidt mere respekt for de eksisterende 
værdier fra fortiden. - Og med lidt bedre 
overvejet re-planlægning.

Så vi ikke igen skal lide den tort at blive 
kendt langt uden for landets grænser for 
vores bombastiske løsningsmodel. Den 
store hammers politik. 

Lignende gadegennembrud er sket flere 
gange op gennem historien. Og vil sik-
kert også foregå i fremtiden. Ofte, eller 
altid under henvisning til mulighederne 
for udvikling og tilgængelighed. 

Byens fremtid

Igen i 1960-70’erne foregik endnu en 
stor bosætningsbølge, til ny-anlagte 
grønne bynære kvarterer, med velan-
lagte haver og egen parkeringsplads. De 
nye boligveje blev beplantet som alléer. 
Børnene fik nye centrale skoler og lege-
pladser. 

Og der skabtes grobund for initiativ, ud-
vikling og harmoni i menneskers liv.
 
Byens udstrækning er i dag mange gan-
ge større i areal end den var i 1843, som 
det gamle kort viser. Og intet tyder på, 
at udvikling og udbygning standser her. 
Børnefamilierne søger stadig ud i villa-
kvartererne.

Bylivet er i dag groft set opdelt i fem 
forskellige grupper, med fem forskellige 
interesser og forventninger:  Børn, Stu-
derende, Forældre/arbejdende, Pensio-
nister og Gamle. Alle har de forskellige 
ønsker til byen og dens tilbud.

foto: Flemming Wedell ©
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Børn har behov for børneinstitutioner, 
skoler og fritidstilbud. Forældregenera-
tionen ønsker god infrastruktur, gode 
indkøbsmuligheder og gode familie ud-
foldelsessteder. 

Pensionistgruppen ønsker kulturtilbud 
og ro, og de ældste ønsker omsorg og 
trygge rammer omkring afslutningen af 
livet.

Men byen ændrer sig stærkt i disse år, 
samtidig med udviklingen. Odense æn-
drer sig fra Industriby til Videns-by. Og 
vi kommer til at bruge byen på nye og 
anderledes måder.

Byens kaos lige nu . . . . 

Lige nu ses eksplosionsfasen desværre 
tydeligt i mange af de nyere bynære 
kvarterer.
Den ses som skader på transportårerne, 
og fragmenter af bygningskultur flyder 
rundt omkring i uskønne og forarmede 
sammenhænge. 

Butikker, håndværkere og mindre er-
hvervsdrivende flygter ud af de kvarte-
rer, som berøres af letbanepresset af 
frygt for kundernes fravær. Fordi parke-
ringsmuligheder fjernes og besværliggør 
stop og handel.

Buslinier bliver omlagt, ofte til små gam-
le gader med dårligt funderede huse, til 
frustration og forvirring for både chauf-
fører og passagerer.

Bycentrum bliver et farligt minefelt, hvor 
bilister risikerer at komme tilbage med 
nervesammenbrud, og en parkeringsbø-
de på 750 kroner.

Anlægsforstyrrelserne afføder desværre 
alt for ofte, at eksisterende transport-
mønstre ændres for stedse. 
At virksomheder forsvinder og tomhed 
holder sit indtog.

Men heldigvis kan udviklinger ofte spo-
res som pulsslag, fra nær til fjern, og 
tilbage igen.

foto: Flemming Wedell ©
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Og når storhedsvanviddet i Odense er 
overstået, går udviklingen forhåbentlig 
atter mod en mere menneskelig og ved-
kommende skala, som igen skaber har-
moni og lyst til udvikling og initiativ hos 
de almindelige borgere, som der trods 
alt er flest af.

Den nye by-trend

Det bliver i hele landet stadig mere at-
traktivt at bo i storbyer. 
Byerne udvikler sig. Det gør menneske-
ne også. Og det samme gør deres samliv 
og deres byliv. Det stiller store krav til 
byernes tilpasningsevne.
Vores liv i drift bliver mere fremhersken-
de. 

Vi lever mere og mere som nomader, i 
stor hast, og med mange berøringsfla-
der. Vi søger uforpligtende fællesskaber, 
gennem oplevelser og fællesskab. 

Delebiler bliver mere populære. Og fæl-
les by-haver breder sig i disse år i enhver 
ubenyttet gadeniche og på alle flade 
tage i de større byer.  
De unge er den mest interessante grup-
pe i forhold til city-byens udvikling. De 
unge ønsker tæthed, fælles gaderum at 
krydse, cafeliv, butikker og korte cykel-
afstande.  

Campus er en vigtig del af de unges liv. 
Så i Odense gælder det nu om at få Univer-
sitetet flyttet ind i byen til de unge, før de 
unge bliver trætte af at cykle ud på landet. 
Vor tids unge er ikke så tålmodige som 
tidligere generationer. De tumler videre 
til nye oplevelser, hvis forholdene ikke 
tilgodeser dem. Til bylivet hører også 
det overordnede grønne præg. Træer og 
natur er et naturligt must i bybilledet. 
Og undersøgelser viser, at det grønne til-
skud har afgørende betydning for sund-
heden og for det almene   velbefindende 
i hverdagen.

Storby eller ej. Det er jo spørgsmålet. 
Med Odenses historie, skala og struk-
tur ligner byen til forveksling en forvok-
set landsby. Og for mig er det et stort 
spørgsmål, om det er klogt at satse på 
en storby, og derved sætte nærhed og 
fællesskab over styr.

Men lige nu har vi ikke så mange valg. 
Skrid eller bliv, og vær en del af kaosset 
de næste 20 år. 

Den nye trend siges at blive en Bære-
dygtig by, Humanistisk, Multifunktionel 
til mennesker i Bevægelse og i menne-
skelig skala. - Mon det er dér vi er på 
vej hen?

foto: Flemming Wedell ©
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ODENSE KOMMUNE - UDDANNELSE OG BYG

ved afsnitleder Henning Storm

tid          > Torsdag den 21. januar kl. 14.00 - ca. 15.30
sted          > Odense Kommune, Sanderumvej 113, Odense SV 
tilmelding        > Mail: lennart@greig.dk  eller Jens Ulrik Rasmussen,  
                                        29854817 - bedst mellem  kl. 09 og 10 eller sms.
mødegebyr      > 20 kr. - max. 30 deltagere

foto: Henning Storm ©

I Sanderum tæt ved Sanderum Kirke har 
Odense Kommune, Beskæftigelses- og 
Socialforvaltningen - afd. ’Uddannelse’ 
og ’Byg’ til huse. 

Det, der ligger til grund for afdelingens 
virke, kan siges at være:
”At sikre de ledige de bedst mulige be-
tingelser for hurtigst vej til varig beskæf-
tigelse” og ”At forhindre, at borgere en-
der på langvarig offentlig forsørgelse”.

I oktoberbladet var der en artikel om 
Odense Citykorps, som da den skulle 
skrives blev til en personlig henvendelse 
i Beskæftigelsesafdelingen i Sanderum.

Efter mødet tilbød afsnitsleder Henning 
Storm en rundvisning i den spændende 
afdeling - et oplagt emne for et Byfor-
eningsbesøg, som straks blev aftalt.

Det er et stort område med mange 
værksteder og entreprenørvirksomhed. 
Der er mange ansatte håndværkere til 
at hjælpe de arbejdsløse.

Der fremstilles legepladsredskaber,  
fremstilles klude, laves salgsdisplay og 
masser af andre ting. 

Vores besøg er arrangeret på et tids-
punkt, hvor der stadig arbejdes.
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KRAMBODEN I NEDERGADE

af Svend Erik Sørensen, journalist og æresmedlem i Byforeningen.

Knud Hage har været med til at stifte 
Byforeningen for Odense, og han har i 
høj grad  været med til at sætte sit præg 
på mangt og meget. Ikke alene har han 
opkøbt og sørget for at mange af de fine 
gamle huse i Nedergade er bevaret, men 
også andre ting har han kæmpet for – 
bl.a. skulle husene i den lille del af Hans 
Jensen Stræde ud til Nørregade været 
revet ned, hvis ikke han havde lagt sig i 
spidsen for en bevaring.

Knud Hage er håndværker, uddannet 
guldsmed med speciale i tin. Det er det 
gedigne gamle håndværk, der altid har 
interesseret ham. Hans hus er vist nok 
det eneste bevarede bindingsværkshus 
i privat eje, som er fredet i klasse A i 
Odense. 

Hvis H. C. Andersen en dag skulle kom-
me tilbage til Odense, ville der kun være 
en enkelt mand, der ville interessere 
ham, og det ville være Knud Hage fra 
Kramboden i Nedergade. Han ikke alene 
har, men er sandelig også i stand til at 
sælge  alle de ting, som H. C. Andersen 
måtte nøjes med at skrive om: snurre-
toppe, tinsoldater, bolde, toppe og me-
get andet – plus rigtige store, dejlige 
maltbolsjer.

Da jeg trådte ind i Kramboden for 47 år 
siden, så den ud nøjagtigt som den gør 
i dag. Når jeg viser gæster (somme ti-
der turister) rundt i byen, starter jeg ikke 
med Domkirken eller H. C. Andersens 
Hus, nej, jeg starter med Kramboden – 
og det viser sig også at alle synes, at det 
var et helt Odensebesøg værd.

Kramboden, Nedergade 24
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siden af faderens i Nedergade, og som i 
dag er blevet til det museum, der hedder 
”Tidens Samling” som ligger i Brandts 
Passage, nu en del af byens museums-
væsen.

Knud Hage, der nu har passeret de 80 
år,  har  besluttet at overdrage sin butik 
til sit barnebarn Cæcilie Ning Hage og 
hendes mand Jonas Schmidt.

Og selv om Knud Hage ikke længere vil 
være i butikken, så vil han i værkstedet 
stadig sidde og reparere fine gamle ting 
i den gamle gård bag butikken.

Det eneste, der har ændret sig siden 
1500 tallet, hvor det blev bygget, er in-
stallationen af elektricitet. 

Knud er en beskeden mand – det er vel 
hans natur – men i virkeligheden er han 
en af denne generations største og mest 
beundringsværdige borgere. -  Odense 
havde ikke helt været den samme uden 
Knud Hage i Nedergade.

Og så har han også haft børn, som har 
været med til at præge byen, meget be-
mærkelsesværdig er hans datter Anette 
Hage, som startede en lille tøjbutik ved 
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Vedligeholdelse, Nedergade 24 - foto: Finn Grandt-Nielsen 1973

En yngre Knud Hage bag disken
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BYEN OG KIRKEN

ved tidligere menighedsrådsmedlem og kirkeværge, Lis Andreasen

tid          > Tirsdag den 23. februar kl. 19.00 - 21.00
sted          > Odense Domkirke, Klosterbakken 2, Odense C 
tilmelding        > Mail: lennart@greig.dk  eller Jens Ulrik Rasmussen,  
                                        29854817 - bedst mellem  kl. 09 og 10 eller sms.
mødegebyr      > 20 kr. - max. 30 deltagere

foto: Flemming Wedell ©

De fleste borgere i Odense har på et el-
ler andet tidspunkt besøgt byens dom-
kirke, Skt. Knuds kirke. Det kan være i 
forbindelse med en kirkelig handling, en 
koncert eller bare for at nyde det smuk-
ke kirkerum.

Denne rundvisning har fokus på det, 
man ikke umiddelbart får øje på. Histo-
rierne og myterne bag inventaret. Mange 
kendte personer har skrevet og fortalt 
om den smukke kirke, og meget kan læ-
ses på kirkens hjemmeside, men måske 
er der noget, man ikke lige har hørt eller 
set!

Hvad befinder sig oppe i tårnet og spi-
ret? Hvad gemte sig tidligere i urkam-
meret? 

Historien om den største af klokkerne. 

Hvordan ser der ud bag altertavlen, og 
hvad er der bag den låste dør i krypten?

Den første godt en times rundvisning 
foregår i kirkerummet og krypten. Deref-
ter bliver der mulighed for at ”klatrerne” 
kan gå med op i tårnet og se, hvad der 
gemmer sig der. Der bliver også mulig-
hed for at se det store orgel og klokke-
spillet.
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ODENSEFIRMAET SMITH & CO

af Lennart Greig

Det er noget af et tilfælde, at 2 koncer-
ner, som senere skulle få så stor en be-
tydning for Odense, faktisk startede på 
en og samme adresse. Her er tale om 
Thomas B. Thrige og Smith & Co,  der 
nærmest samtidig havde lejet sig ind i 
Den Hempelske Gård, Klingenberg 16,  
Thrige i havehuset nede ved Odense Å 
og Smith & Co i mellembygningen. 

Thrige har ganske vist, da han vendte til-
bage fra USA, i en kort tid haft et meka-
nikerværksted i Kongensgade, men det 
er på Klingenberg, det for alvor starter 
med flere ansatte.

Smith & Co er grundlagt den 17. oktober 
1894 af Ivar Smith og Robert Jacobsen. 
Robert er fra barnsben i Fåborg en me-
get initiativrig knægt, der foretager sig 
mangt og meget og har stor appetit på 
livet. Hans far ønsker, at han skal være 
embedsmand - en stilling i trygge kår, 
men sønnen vil hellere den mere usikre 
tilværelse indenfor handelslivet. Robert 
stikker derfor af hjemmefra. 

I Odense skaffer han sig en læreplads 
hos isenkræmmerfirmaet Th. Thrane, 
og familien i Fåborg må så sukkende 

bøje sig for den kends-
gerning. I sin nye dag-
ligdag befinder han sig 
eminent godt, han er 
som skabt til at omgås 
kunder. 
Efter endt læretid bliver 
han ansat som kommis 
i en anden isenkræm-
merforretning i Odense, 
Georg Henningsen. Ivar Troels Smith

Robert Ja-
cobsen som 
ung løjtnant

Tiden kommer, hvor han 
skal være soldat. Også 
her gør han  det  godt, han  
bliver sekondløjtnant. 
Hans overordnede tilskyn-
der ham til at gå videre ad 
militærvejen, Robert over-
vejer, men forretningslivet 
trækker mere og mere. 
Nogle år senere udtaler 
en højtstående officer: 
”Hvis	 Jacobsen	 var	 blevet	
i	 Hæren,	 var	 han	 sikkert	
endt	som	general”. 

Robert slår sig  ned i Odense, og han får 
igen ansættelse hos Georg Henningsen. 
Det, der trækker i Odense, er også en 
forelskelse i en purung pige, Bessie 
Eilskov med en fortid i Virginia. Hun er 
sammen med en lidt ældre søster, Elly, 
nu efter moderens død i Amerika kom-
met til Danmark og bor hos fasteren, 
lærerinde, frøken Eilskov i slægtens stif-
telse, De	Eilskovske	Boliger i Munkemøl-
lestræde.

Bessie og Robert mødes ofte i hemme-
lighed, men storesøster Elly er imod for-
holdet. Hun mener, at Bessie er for ung, 
og at Robert er ubemidlet, så hun forhin-
drer en forlovelse mellem dem. 
I vrede over udfaldet tager Robert helt 
til Hjørring for at prøve lykken der, men 
savnet af Bessie får ham snart til at ven-
de tilbage og endnu en ansættelse hos 
Henningsen. 

Langt senere i 1895 bliver de så endelig 
gift og kommer til at bo i en kvistlejlig-
hed på Filosofgangen.  



16

ARTIKEL

Det	er	Vennen	og	Fagfællen	Ivar		Smith,	
der	 er	 Ekspedient	 hos	 Isenkræmmer	
Larsen,	som	pludselig	dukker	op	og	ser	
helt	 forfærdet	 ud	 over	 Jacobsens	 blod-
skudte	Udseende.

»Hvad	 der	 	 er	 i	 Vejen«	 brøler	 Jacobsen,	
»de	 (han	 tilføjer	 en	 for	 Byens	 Myndig-
heder	 lidet	 smigrende	Karakteristik)	 vil	
ikke	 gi’	 mig	 Borgerskab,	 saa	 jeg	 kan	
komme	til	at	begynde	for	mig	selv«.

»Jamen	hvorfor	ikke?«	spørger	Smith.
»Fordi	jeg	ikke	er	fyldt	25	Aar«.

Den	sindige	og	sirlige	Smith	 lægger	be-
roligende	 Haanden	 paa	 Vennens	 Arm,	
som	han	saa	ofte	har	gjort	under	deres	
Samtaler,	 naar	 han	 fandt,	 at	 Jacobsen	
svang	 sig	 højt	 tilvejrs	 i	 Diskussionens	
Hede.	Han	siger	paa	sin	stilfærdige	Maa-	
de:	 »Alderen	kommer	med	Aarene,	gan-
ske	af	sig	selv.	

Flakhaven med Den Hempelske gaard i baggrunden - det var før gadegennembrudet med 
Klosterbakken.- fotograf: Jentzsch 1905

For at kunne tilbyde sin elskede en bed-
re og mere sikker tilværelse vil han nu 
ikke længere være kommis – han vil 
være selvstændig og gøre det til noget 
større i forretningslivet.

”En	 Dag	 i	 1894	 gaar	 den	 nu	 24-aarige	
Kommis	 op	 på	 Raadhuset	 for	 at	 søge	
Borgerskab.	
Han	 faar	 blankt	 Afslag	 paa	 Anmodnin-
gen.	 Man	 er	 ikke	 interesseret	 i	 at	 faa	
flere	Isenkramfirmaer	til	Byen,	og	navn-
lig	ikke	i,	at	Grønskollinger	skal	begynde	
at	konkurrere	med	de	ældre.

Nogle	bliver	modløse	over	en	saadan	Af-
visning.	 Jacobsen	bliver	 rasende.	Harm-	
fnysende	 skrider	 han	 hen	 over	 Flakha-
ven,	trampende	i	Brostene,	saa	de	slaar	
Gnister.

»Jamen	 hvad	 er	 der	 dog	 i	 Vejen?«	 lyder	
en	deltagende	Stemme.	
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Man	skal	blot	have	Taalmodighed«.
»Jamen	 jeg	 har	 ingen	 Taalmodighed,«	
indvender	Jacobsen,	som	sandt	er.

»Nej«,	svarer	Smith,	»det	kan	jeg	se.	Men	
hvad	 Alderen	 angaar,	 saa	 har	 jeg	 den	
forresten	allerede.	Hvad	om	jeg	tog	Bor-
gerskabet,	saa	kunde	vi	 jo	slaa	os	sam-
men?«	 Jacobsen	 stirrer	 et	 Øjeblik	 paa	
ham.	 Men	 han	 har	 aldrig	 været	 længe	
om	at	tage	en	Beslutning,	og	saa	rækker	
han	Smith	Haanden	og	slår	til.”1

Ivar Troels Smith er ud af en gammel 
præsteslægt på Farsøegnen i Nordjyl-
land. Han kommer til Fyn, da faderen 
bliver provst i Korup. Han får prælimi-
næreksamen med udmærkelse fra Gier-
sings Skole, der dengang lå i Sønder-
gade. Han kommer i lære i Assens og 
bliver derpå kommis hos Isenkræmmer 
Larsen i Odense.

Det lykkedes Smith at få borgerskabet, 
og Jacobsen bliver ”Co”. Firmaet Smith 
& Co er dannet. Først må man dog ud 
til familierne for at låne til en startka-
pital. Optimismen og virkelysten kender 
ingen grænser. Der satses på Isenkram 
engros. Der skal indkøbes varer, og et 
passende lager skal der til. De finder et 
billigt lejemål til virksomheden:
”Bindingsværkskompleks	 paa	 Klingen-
berg,	hvori	Resterne	af	St.	Knuds	Kloster	
dølges.	Mangehaande	Værksteder	har	til	
Huse	her:	en	Snedker,	en	Glarmester,	et	
Gymnasium,	et	Sløjdkursus,	og	op	imod	
Kirken	 ligger	 et	 stort	 Auktionslokale,	
nede	ved	Aaen	Mekaniker	Thriges	Værk-
sted.	 Mangehaande	 Mennesker	 færdes	
her:	 travle	 Haandværkere	 og	 Forret-
ningsfolk	og	Flokke	af	Drenge,	der	med	
mystiske	Miner	eftersøger	den	Løngang,	
som	Sagnet	fortæller,	skal	have	ført	fra	
Munkeklostret	 til	 Kvindeklostret	 paa	
Nonnebakken.	De	gamle	Mure	genlyder

af	Liv,	som	de	har	gjort	det	i	Aarhundre-
der.	Men	 flot	er	der	 rigtignok	 ikke.	Hist	
og	 her	 buler	 Bindingsværket	 faretruen-
de,	Gulvbrædder	gaber,	og	overalt	hører	
man	 Rotternes	 Gnaven	 eller	 deres	 hur-
tigt	ilende	Fødder.”1

Smith og Jacobsen lejer sig ind i mellem-
bygningen – det er et rum, hvor man me-
ner Benediktinermunkene i sin tid havde 
spisesal. Der anskaffes lidt inventar,  en 
kopipresse til fremstilling af genparter 
for håndskrevne breve og en gulmalet 
skrivepult med skuffer. Her kan Smith 
stå og føre firmaets bøger. Kopipressen 
og skrivepulten bliver klenodier, som føl-
ger med firmaet til senere adresser.

På hylderne kan man finde: Petroleums-
lamper, fejeblade, kaneklokker, gade-
spejle, spytbakker, barberknive, søm, 
leer, næselag, ligkisteskruer og fyrvær-
keri sammen med mange andre ting.

”Til	 befordringsmiddel	 anskaffes	et	 saa	
hypermoderne	 Køretøj	 som	 en	 Cykle	
samt	 en	 Trækvogn,	 og	 sluttelig	 enga-
geres	 som	 Personale	 Karlen	 Fritz	 Niel-
sen.”1

Man kan ringe til ”Isenkram en gros og 
Kommission, Klingenberg 16, Smith 
& Co” på telefon nr. 406. Firmaet har 
imidlertid i første omgang sparet udgif-
ten til telefon væk. Telefon nr. 406  er 

Opstartsannonce i Stiftstidende
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Smith og Co’s forretning på Klingenberg - tv. ladvognen med hesten, Lise og karlen, Fritz 
Nielsen - fotograf: H. Lønborg ca. 1905.

faktisk lærerinde Eilskovs telefon, og 
niecerne Bessie og Elly kommer løben-
de, når der ringes op til firmaet, hvor de 
forud har svaret ”et øjeblik”. Smith kan 
så begive sig til telefonen.

Der var en klar rollefordeling mellem 
de 2 partnere: ”Smith	 er	 altid	 hjemme		
og	 Jacobsen	 altid	 ude	–	 ustandselig	 og	
utrættelig	paa	Farten	fra	før	Solen	staar	
op,	 til	 den	 gaar	 ned.	 Jacobsen	 skaffer	
Kunderne,	 Smith	 holder	 dem	 fast.	 Un-
dertiden	 aser	 Robert	 Jacobsen	 afsted	
paa	sin	Cykle	Klokken	2-3	om	Natten	for	
at	 være	paa	Pletten	et	Sted	 langt	ude	 i	
Landet,	 hvor	 Bestyrelsen	 i	 en	 Brugsfor-
ening	 mødes	 aarle	 om	 Morgenen	 for	 i	
Fællig	 at	 bestemme	 Indkøbene	 for	 den	
kommende	 Tid.	 Allerede	 Kl.	 4	 vækker	
Jacobsen	 Uddeleren	 ved	 at	 banke	 paa	
Ruden.	Han	er	første	Mand	paa	pletten,	
og	han	bliver	først	ekspederet	og	faar	de	
bedste	Ordrer.”1
Med nøjsomhed og ihærdigt arbejde 
stiger omsætningen støt. Indtjeningen 
bliver dog straks omsat i nye varer og 
udvidelse af firmaet.

Cykel og trækvogn kan nu ikke længere 
klare behovet for transport. Der bliver 
anskaffet en ladvogn og en hest, kaldet 
Lise. Man anskaffer tilmed en chara-
banc, som Jacobsen kan bruge til lang-
ture, hvor han nu kan have langt flere 
vareprøver med.

Cykler er på den tid ikke særlig udbredt. 
Jacobsen vil nu også sælge cykler, men 
Smith er noget skeptisk. Man begynder 
forsigtigt med nogle få cykler importeret 
fra England.

I Nørre Aaby er Dansk	Cycleværk	Grand	
lige startet op. Jacobsen ser straks mu-
ligheder og indgår en aftale med fabrik-
ken om at sælges deres cykler.

I Den Hempelske Gård åbner de en for-
retning mod Klingenberg, hvor de ud-
over engrosvirksomheden nu sælger til 
almindelige kunder. 

Også andre lokaler i bygningen bliver det 
snart nødvendigt at leje til den fremad-
stormende virksomhed.
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Man indgår en aftale med Thrige i ha-
vehuset, så solgte cykler kan vedligehol-
des der.

I 1897 gifter Smith sig med Emma Glud. 
Samme år får Bessie og Robert sønnen 
Olaf, og da han bliver lidt ældre, følger 
han med sin far på salgsturene.

Et eksempel på markedsføringen i en 
tid hvor belysningen er petroleumslam-
per: Jacobsen indsætter en stor ordre 
på lampeglas hos Glasværket i Odense, 
hvor han p.g.a den store ordre kan få 
glassene 2 øre billigere end andre. Han 
har set potentialet i de mange lampe-
glas, der ofte tabes på gulvet, og de må 
erstattes med nye overalt i landet. 
”Det	 elastiske	 Herkuleslampeglas	 med	
krystalklang,	 som	 selvom	 de	 tabes	 på	
gulvet	vanskeligt	går	i	stykker”, lyder det 
i annoncerne. Selvom man tager 2 øre 
mere i salgspris end alle andre, sælger 
varen suverænt bedre: 20.000 stk. bare 
det første år. 

1905 er året, hvor firmaet starter egen 
cykelproduktion. I 1906 kan Smith & 
Co. sælge cykler engros til 63 kr. pr. stk., 
hvor konkurrenterne typisk tager 25 kr. 
mere.

I 1908 købes ejendommen Nørregade 
75, hvortil Cykelafdelingen flyttes . Afde-
lingen bliver selvstændigt aktieselskab i 
1910.

1909: Egenkapitalen, som ved star-
ten var lånte 5.000 kr. er nu steget til 
240.000 kr. 

I 1910 træder Smith efter eget ønske ud 
af firmaet og bliver passiv partner. 

Smith flytter til København, hvor han i 
1932 under en cykletur bliver dræbt i et 
færdselsuheld.

I 1913 ved 1-tiden, hvor odenseanerne 
er gået i seng og sover fast efter at have 
fejret Sct. Hans aften, udbryder der en 
kraftig   brand   i   den   ældste   del   af 
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SCO-Cykelfabrik i Kochsgade set fra banesiden - på taget var der malet: Firestone Gummi samt 
Hudson og Dodge automobiler  - fotograf: ukendt ca. 1930.



20

ARTIKEL

Sct. Knuds kloster med Hempels Gård. 
De gamle bygninger bliver flammernes 
bytte.

Nogle ansatte i Smith & Co. kommer 
hurtigt til stede. De redder nogle få ting,
heriblandt klenodierne: Kopipressen og 
skrivepulten, men ellers går hele lageret 
tabt.

Robert Jacobsen køber en grund i Slots-
gade Her opføres en stor moderne byg-
ning i flere etager til Isenkramafdelin-
gen med god plads til kontorer og lager. 
(Bygningen kan stadig ses på hjørnet af 
Slotsgade og Klostervej - mange kan sik-
kert huske, da Smith & Co. stadig havde 
til huse her).

Cykelafdelingen har en stor kunde i det 
københavnske firma: Semler & Mat-
thiassen. Det fører til et samarbejde 
om også at sælge biler - først et fransk 
mærke, Buchet, senere i 1915 bliver 
det amerikanske biler, Metz, Hudson og 
Dogde. 

Der sælges også motorcykler - især sæl-
ges mærket Triumph. I 1929 får man 
eneforhandling for Danmark, og salget 
flyttes til et selvstændigt firma i Aarhus.

Samarbejdet mellem Smith & Co. og 
Semler & Matthiassen bliver nogle år 
senere til en fusion: Skandinavisk Motor 
Co. A/S, som i dag nok mest er kendt for 
at sælge VW. Ikke bare biler er på pro-
grammet, man tilbyder også en dansk-
bygget flyvemaskine.

I 1915 anlægges den store bygning til 
cykelfabrikation ved jernbanen i Kochs-
gade. Den udvides i 1932, så kapacite-
ten når op på 100.000 cykelstel om året.

Det er ikke bare SCO cykler til voksne, 
men også børnecykler i stor stil, samt 
cykler som Long-John med varelad, 
tandems og endog sofacykler på bestil-
ling. Det gælder også reklamecykler, 
artistcykler, invalidecykler og rullestole.
Langt senere laves også SCO knallerter.
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SCO-Cyklefabrik. De færdiglakerede cykelstel monteres med tandhjul og pedalarme.  - 
fotograf: ukendt ca. 1944.
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I 1916 er der så mange aktiviteter i ho-
vedstadsområdet, at Robert Jacobsen 
flytter hertil. Han overlader ledelsen i 
Odense til Mathias Rødsgård.

På sine salgsture har Jacobsen lagt 
mærke til særlig dygtige folk hos sine 
kunder. Rødsgård, som han har fundet 
hos en købmand i Søby på Ærø, er et 
eksempel herpå. L.J.N. Bech, som er 
leder af Cykelafdelingen, har derimod 
selv søgt ind i firmaet. Han var tidligere 
rejsende med enormt flotte salgstal for 
Nordfyns Cyklefabrik i Bogense.

I 1919 bliver Jacobsens søn Olaf rej-
sende for Smith & Co, og nu efter farens 
død i 1936 overtager han året efter stil-
lingen som direktør.

Fra 1934 bliver det efterhånden vanske-
ligt at få de fornødne motorreservedele 
hjem fra England. Man starter egen pro-
duktion. 
I 1944 er omfanget så stort at der op-
rettes  et selvstændigt firma, A/S Dansk 
Metal- & Autoindustri. Produktionen er 
inddelt i 3 kategorier: reservedele til mo-
torcykler, reservedele til biler og artikler 
for maskinbranchen. 

I løbet af 1945 bygger man en fabrik 
til det nye firma i Wichmandsgade. 
Bygningen bliver senere udvidet.  Den 
nedbrænder i 1952, men genopføres. 
Behovet for autoreservedele er med ti-
den svindende, varme- og sanitetsudstyr 
tager over. DMA, som firmaet omtales til 
daglig, skifter derfor navn til A/S Dansk 
Metal-  & Armaturindustri.

Et-grebs armaturer bliver den helt store 
salgsartikel. Med licens fra USA-firmaet,
Masco, der laver Delta Faucets, begyn-
der DMA at producere et-grebs vandha-
ner som de allerførste i Europa.

I Seden bygger man ny fabrik, som er 
klar til indflytning i juni 1968, hvor man 
nu råder over 12.000 etagekvadratme-
ter.

Med fremsynethed og gåpåmod udvik-
lers en stor salgsorganisation, der dæk-
ker store dele af Europa og Østen.

Som nyudklækket ingeniør bliver jeg 
først i 70’erne tilbudt ansættelse. Jeg fik 
et par spændende år i Udviklingsafdelin-
gen. I min tid skifter DMA,	Dansk	Metal-	
&	Armaturindustri  navn til Damixa.

Pludselig er der nærmest byggestop i 
hele Europa. Det er virkelig noget, der 
kan mærkes. For at klare skærene over-
tager amerikanske Masco det hele. Pro-
duktionsapparat og salgsorganisation 
bliver købt for en slik. I dag er Damixa 
imidlertid et svenskejet selskab.

Byforeningen besøgte Damixa i septem-
ber 2010. Det var en tid, hvor fabrika-
tionen for det meste foregik i Kina og 
montagen i Seden.

Meget mere kunne fortælles om Smith 
& Co., f.eks. om de mange firmaer i kon-
cernen, Teknoplast og Bernina Symaski-
ner m.fl., samt de mange cykelmærker, 
der blev overtaget i tidens løb,

Som det er sket for så  mange store 
Odensevirksomheder, findes de slet ikke 
mere - Sådan gik det også med Smith & 
Co. - desværre!

Den sidste rest - mærket ’SCO cykler’ er 
overtaget af Dansk Supermarked og kan 
i dag købes i Bilka. Også Bernina Syma-
skiner sælges i dag af andre.

1 Anvendte citater er fra Tage Heft: Fra 1894 
   til 1944, Smith & Co. jubilæumsbogen.



22

KOMMENDE AKTIVITETER

tid  > Lørdag den 5. marts 
                         kl. 10.00

sted  >  Thriges kraftcentral
                         Buchwaldsgade 33
 
tilmelding   > Mail: lennart@greig.dk,
                        Jens Ulrik,  29854817             
                        (kl. 9 - 10)   eller sms.

mødegebyr  > gratis - max. 30 delt.

BYVANDRING 
INDUSTRIBYEN ODENSE
ved overinspekt. A. Myrtue, Od. Bys Museer.

På denne byvandring vil vi se nærmere 
på industribyen Odense, som den tog sig 
ud fra ca. 1850.

Fortællingen vil belyse forudsætninger 
og opblomstring, og vi vil undervejs be-
søge såvel datidens virksomheder som 
boligområder, skoler og andre institutio-
ner, som voksede frem.

Vandringen går fra Møntergården i Over-
gade 48 til Flakhaven/Albanigade over 
til Albanikvarteret, St. Knudsgade, Alba-
nigade, Langegade, Tasso, Overgade.

Distancen er 2-3 km. 
Husk passende (fod)tøj.

tid  > Torsdag den 31. marts 
                         kl. 18.30 - 20.30

sted  >  Møntergården,
                         Overgade 48
 
tilmelding   > Mail: lennart@greig.dk,
                        Jens Ulrik,  29854817             
                        (kl. 9 - 10)   eller sms.

mødegebyr  > 20 kr. - max. 30 delt.

THRIGES ELVÆRK OG
GENERATOROPSTART. 
ved Dieselgruppen og  Odense Bys Museer.

Kraftvarmecentralen blev bygget i 1915 
- 1916, kun 21 år efter at Thomas B. 
Thrige havde grundlagt sin fabrik for 
elektriske maskiner i Odense. Fabrikken 
fik i de første år elektricitet fra et min-
dre anlæg med en kedel og en dampma-
skine, men i takt med fabrikkens vækst 
voksede kraftbehovet så meget, at man 
valgte at bygge en ny og større kraftvar-
mecentral, den central, der står tilbage 
i dag.

”Dieselgruppen” vedligeholder stadig 
den store generator med B&W Diesel-
motoren på 500 HK fra 1923. Kom og 
vær med ved opstarten. Det tilhørende 
El-museum, der hører under Odense Bys 
Museer, kan ligeledes beses.
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MEDLEMSSKAB

UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB

NAVN

VEJ

POSTNUMMER/BY

E-MAIL

Eventuelt indmeldt af

UNDERSKRIFT/DATO

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

husstand
350 kr./år

enkelt medlemsskab
300 kr./år

ønsker ikke tidsskriftet
By & Land
kontingentet reduceres
75 kr./år

reg nr.  6845   kontonr. 1003047

På grund af store portoforhøjelser bliver  
bladet nu sendt som B-post!
Tilmelding  starter  lørdag d. 9. januar 
og i næste kvartal lørdag d. 2. april.

Fra samme datoer vil Byforeningens nye 
arrangementer være at se på vor hjem-
meside: www.odensebyforening.dk, og 
der vil være åbent for tilmeldinger som 
sædvanlig til mail: lennart@greig.dk el-
ler tlf.: 29 85 48 17 (Jens Ulrik).

TILMELDINGER

Billede af Carlslund

Forfatteren Torben Madsen, som er ak-
tuel med bogen: ’Gamle	 Odense	 i	 	 nye	
Odense’ gør opmærksom på, at post-
kortbilledet i oktoberbladet ikke er af 
Carlslund, som ellers registreret, men 
’Bøgeskovhus’, som lå der, hvor Restau-
rant Skoven ligger nu. 
Vejen på husets venstre side fører op til 
rundkørslen. 

KOMMENTAR!
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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).

Afsender: Byforeningen for Odense, Læssøegade 13, 3 th, 5000 Odense C

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 inde-
    værende år  herunder  fast-
    sættelse  af   medlemskon-
    tigent  for   det  kommende 
    kalenderår.

6. Valg  af  bestyrelse,  2 sup-
     pleanter 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!


