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ODINPRISEN   

Byforeningen for Odense tildeler 
hvert år  en Odinpris, hvis der ellers 
er værdige modtagere.

Prisen gives til en bygherre, der har 
udvist initiativ, virkelyst, økonomisk 
offervilje og sans for kvalitet i forbin-
delse med et bevaringsværdigt eller 
nyt Odensehus.

Odinprisen er indstiftet af Byforenin-
gen i 1985 og har siden 2009 væ-
ret plaketten til indmuring, som vist 
ovenover. Plaketten er udført af nu 
afdøde kunstner Eiler Madsen.

Odinprisen 2013 tilfaldt i år hele 2 
bygninger: Det adelige Jomfrukloster 
og Nordatlantisk Hus.

Odinprisen 2014 uddeles, om det bli-
ver aktuelt, til næste år.

Det er foreningens bestyrelse, som 
suverænt udpeger prismodtagerne, 
men alle er velkommen til at komme 
med forslag til kandidater.

På hjemmesiden kan du se en liste 
over alle prismodtagere siden 1985.

oooOOOooo
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Om Odense bys berømte søn, eventyrdig-
teren H.C. Andersen, havde levet i dag, 
ville han måske, inspireret af en anden 
odenseaner, havde skrevet et eventyr - 
et eventyr om selve livsgåden, om dette 
vidunderlige, som de færreste til daglig 
tænker på, men som år efter år gentager
sig for øjnene af hver eneste, og som 
dog sikkert kun åbenbares for dem, der 
som eventyrdigteren har bevaret barne-
sindet op i en høj levealder.
Indledning i Dæhnfeldts 100 års jubilæumsfolder.

Odense har været rig på foregangs-
mænd – pionerer, som  bare  gjorde det,
og dermed kom til at betyde virkelig me-
get for byen. Christian Dæhnfeldt var en 
af dem!

Min første erindring om navnet Dæhn-
feldt stammer fra først i 1950’erne, hvor 
jeg på en ferie hos mine bedsteforældre
i Vestjylland i den lokale landhandel så 
et stort stativ med blomster- og urtefrø 
fra Dæhnfeldt i Odense
- Tænk at Odense var repræsenteret her
så langt hjemmefra. Langt senere kunne
jeg så bare erfare, at frøene faktisk blev
solgt overalt i landet.

I en tid - sidste halvdel af 1800 tallet, 
hvor de fleste frø, der blev solgt her-
hjemme, var importeret fra udlandet, var 
det Christian Dæhnfeldts fortjeneste, at 

man blev opmærksom på, at klima- og 
jordbundsforhold i Danmark var særde-
les velegnede til frøavl, og at der var et 
stort forretningsområde i det.

Hvem var han så, denne Christian Dæhn-
feldt?

Lad os begynde eventyret med faderen, 
skovfogedsønnen Ludvig Dæhnfeldt, 
født i Augustenborg i 1817. 

Da skolen var afsluttet, kom han i gart-
nerlære på Augustenborg Slot med af-
slutning af uddannelsen på Hoffmanns-
gave ved Otterup på Fyn. Derpå fulgte en 
tid som naver i Europa for at vende hjem 
til et job på Kristiansdal i Odense - det 
nuværende Dalum Kloster.
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CHR. DÆHNFELDT   

OM DEN GENIALE IGANGSÆTTER 
OG FRØFIRMAET DÆHNFELDT

af Lennart Greig

Vestergade 85 i 1854 Vestergade 85 i 1875
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Trangen til at være selvstændig meldte 
sig. Han lejede en have i Vestergade 
bagved Det Strømske Gæstgiveri, hvor 
han drev gartneri, og han kunne således 
1. januar 1850 åbne en kælderforret-
ning i forhuset, hvor der blev solgt gart-
nerivarer og frø.

Det gik ham ganske godt, så i 1854 køb-
te han ejendommen Vestergade 85, hvor 
der nu blev indrettet en større forretning
og et endnu større gartneri på området, 
hvor det gamle underholdningsetablis-
sement ”Pantheon” havde ligget.

Sønnen Christian med døbenavnet Lo-
rentz Emil Christian Dæhnfeldt blev født
den 22. maj 1857 i Odense. Han fik sin 
uddannelse som gartner på godset Gis-
selfeldt og hos handelsgartner H.C. Han-
sen i København.

I 1877 indtrådte han i faderens firma og
blev medindehaver af virksomheden.

Han overtog gartneriet og udviklede det
til engrossalg af især egne potteplanter.
I den forbindelse rejste han meget rundt
i landet og opnåede dermed kontakt til 
mange af landets handelsgartnere. Kon-
takter, som han senere skulle få stor 
brug for, da han fik behov for kontrakt-
avlere af frø.

Forholdene for landbruget skiftede på 
den tid - eksporten af korn var svinden-
de, og kornavl var tidligere det mest ud-
bredte, men nu gik man mere og mere 

over til dyrehold.  Flere dyr, der skulle 
fodres, betød, at behovet for dyrkning af 
foderroer samt de nødvendige frø hertil 
steg markant, og disse frø måtte, som 
nævnt, importeres fra udlandet.

Christian Dæhnfeldt så, at her var et 
stort markedsområde og begyndte at 
satse på frøavl af god kvalitet. I 1882 
overtog han gartneriet og i 1884 også 
frøforretningen. 

Forsøgsmarker måtte der til, og i 1891 
købte han 12 tdr. land nær Hunde-
rupskoven kaldet ”Hunderup”, hvor av-
len af stamfrø for alvor tog fat. Udover 
markfrø drejede det sig også om urtefrø.

Kvalitetsudvikling af stamfrø er en om-
fattende sag. Man udtog 100 roer af den 
bedste slags, hvor hver enkelt roe fik sit 
eget nummer. Efter avl kunne nogle få 
numre derpå udtages, som dem, der gav 
den mest ensartede avl og det højeste 
tørstofudbytte, og sluttelig kunne så en 
enkelt roetype udvælges, hvis frø blev til 
”stamfrøet”. Med tiden blev der på den-
ne måde udviklet omkring 100 sådanne 
”Hunderupstammer”.

Dæhnfeldt så muligheden for stordrift 
ved at benytte sig af kontraktavlere. 
Hans store kendskab til handelsgartne-
re overalt i landet kom ham nu til gode. 
”Kontraktavl af frø bygger på gensidig 
tillid mellem avlere og firma - højt i ære” 
udtalte han. 

Hunderup - den første forsøgsstation Dæhnfeldts frøavlerforening på udflugt ca. 1912
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I 1911 dannede han Dæhnfeldt Avler-
forening. (I jubilæumsåret 1950 var der 
således tilknyttet mere end tusind av-
lere). Det gav også den ekstra fordel, at 
frø kunne afprøves under vidt forskellige 
jordbundsforhold.

Med tiden skulle mange Dæhnfeldts-
stammenavne af typerne Hunderup, 
Hinderupgaard og Dæno opnå 1. kl. cer-
tifikater og blive kendt af frøforbrugere 
over hele verden.

Naboejendommen Vestergade 83 blev 
købt, og en ombygning af de 2 ejendom-
me stod klar i 1890, men alligevel blev 

her snart for trangt for den ekspande-
rende virksomhed.

På Chr. Dæhnfeldts initativ blev i 1897 
anlagt en ny gade fra Vestergade til Vin-
degade, Pantheonsgade. Det var hen   
over gartneriets marker, der nu blev 
nedlagt.

Bygningerne i Vestergade blev ligeledes 
opgivet til fordel for helt nye bygninger i 
den nye gade. Et nyt analyselaboratori-
um vakte stor opmærksomhed her, idet 
man kunne undersøge frøets renhed og 
spireevne langt bedre end før. 

Sammen med andre gartnere slog han 
sig 1908 på dyrkning af blomsterløg i 
Stige. Blomsterløg kom ellers typisk fra 
Holland. Det gik fremragende, indtil sto-
re oversvømmelser efter nogle år satte 
et punktum for dyrkningen.

Firmaet havde det hele tiden med at 
vokse sig ud af rammerne, så i 1911 
byggede man det store pakhus på Åløk-
ke Allé.

De prominente Dæhnfeldt-bygninger i Pantheonsgade med
varepakhuset i baggrunden.

Hovedkontoret i Vestergade 75        foto: Stadsarkivet ©
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Det blev det første pakhus i Danmark 
specielt bygget til frø.

Samme år købte man Hinnerupgård, 
hvor markfrøafdelingen nu fik til huse. 

Chr. Dæhnfeldt interesserede sig meget
for sin by. Han foreslog byrådet, at Mun-
ke Mose skulle udlægges til en park.  
Han tilbød ovenikøbet at betale 2/3 af 
anlægsomkostningerne på 28.000 kr. 
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Tekniske Skole, men som i øjeblikket 
befinder sig bag et indhegnet område.

Det gamle Odense Teater på Sortebrød-
re Torv var efterhånden i en sørgelig 
forfatning. Chr. Dæhnfeldt og fire andre  
odenseanere stiftede i 1912 et selskab 
til opførelse af et nyt Odense Teater i 
Jernbanegade. Det nye teater stod fær-
digt allerede to år efter.

Det var en flot 
gestus, som by-
rådet straks var 
med på. Det blev 
ham imidlertid en 
dyr historie, idet 
anlægsudgifterne 
blev langt højere 
end planlagt. 
Parken blev an-
lagt i årene 1912-
15. 
Som tak gav byen 
ham et monu-
ment,  som   nor-
malt kan ses 
ved stisystemet 

Lærlingene eller de yngste i Tjenesten skal være 
villige til at møde indtil 1 Time før ordinær Kon-
tortid.

Kontorrekvisitter (Blyant, Penneskaft, Blækhus 
etc.) gøres i Stand straks om Morgenen, saa de 
er i Orden til Brug.
En af Lærlingenes eller Elevernes første Pligt er 
endvidere at sørge for, at Bladene paa samtlige 
Kalendere er revet af eller vendt. Desuden maa 
der om Morgenen paa Chefens Bord altid ligge 
spidsede Blyanter parat.

Overarbejde. Fast ansat Personale kan ikke reg-
ne med at få honoreret eventuelt Overarbejde. 
Firmaets Ledelse anser det for den enkeltes 
Pligt at vise sin Interesse for Firmaet og dermed 
for sig selv ved at udføre det paalagte Arbejde 
uden smaaligt Hensyn til den normale Arbejds-
tids Paabegyndelse og Ophør.

Dæhnfeldt direktiv

Omdannelsen af Munke Mose til park 1912 - 15.  foto: Stadsarkivet © 
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Christian interesserede sig for hurtig 
hjælp og brandslukning, især efter hans
Hinnerupgård brændte ned, og en ny 
bygning var under opførelse. 

Han blev medstifter af Falcks Rednings-
korps, der åbnede på Klostervej i 1919.

Også hans medarbejderes ve og vel lå 
ham på sinde. Han indførte en pensions-
ordning for dem, og i takt med at byg-

D
æ

hn
fe

ld
t 

gr
av

st
ed

  f
ot

o:
 L

en
na

rt
 G

re
ig

ningen på Åløkke Allé blev udvidet, og 
der blev ansat flere folk, steg behovet 
for boliger. I området bag Rugårdsvej 
og Stadionvej lod han opføre huse til, 
hvad der senere skulle blive kendt som 
Dæhnfeldts Villaby.

Til sig selv opførte han en imponerende 
privatbolig, Skovløkke på Skovgyden. 
Senere under 2. verdenskrig blev huset 
imidlertid schalburgteret af tyskerne.

Chr. Dæhnfeldt døde i 1920. På hans 
grav på Assistenskirkegården rejste 
medarbejderne ham en mindestøtte.

Firmaet L . Dæhnfeldt, som i 1913 var 
blevet omdannet til et aktieselskab, 
fortsatte nu efter Dæhnfeldts død med 
ny direktør, men tiderne blev ugunstige 
og kriseagtige. I 1924 måtte en køben-
havnsk grosserer Theodor Jensen træde 
til med ny kapital, og en overgang hed 
firmaet: A/S L. Dæhnfeldt og Theodor 
Jensen. 

Man erhvervede ejendommen Vesterga-
de 75, og kontorer og lager for havefrø 
flyttede hertil fra Pantheonsgade.  

Det store banepakhus og frørenseri med det 20 meter høje neonvartegn på Åløkke Allé   foto: Stadsarkivet ©
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Europas bedste indenfor frøavl med de 
mest moderne anlæg til behandling af 
frø og forædling. Imidlertid måtte man 
igen gå trange tider i møde, hvor man 
blev tvungent til at rationalisere kraftigt. 

I slutningen 1970’erne blev alle Dæhn-
feldts aktiviteter samlet i nye bygninger 
i Dyrup, og forsøg og forædling blev i 
1985 samlet i et nyt område Danefeld 
i Langeskov på 140 ha. jord og 15.000 
m2 drivhuse, plasthuse, laboratoriefacili-
teter og kontor.

A/S L. Dæhnfeldt blev i 1988 overtaget 
af det engelske Booker PLC. hvorefter 
firmaet blev markedsført internationalt 
som Dæhnfeldt, Hurst og OE (Ohlsens 
Enke). I 1998 overtog det amerikanske 
Emergent Genetic, Inc hele koncernen.

I 2006 var eventyret slut. Det danske 
Dæhnfeldt likviderede. Nogle medarbej-
dere forsøgte at videreføre firmaet, men 
måtte ikke bruge navnet Dæhnfeldt. Det 
lykkedes dog at videreføre dele af det 
under navnet Albertines Have.

Pudsigt nok er Albertine fornavnet på 
J.E. Ohlsens enke. Så et københavnsk 
frøfirma, der blev opslugt, sejrede på sin 
vis ved til sidst at blive et odenseansk 
frøengros-firma!

Markfrøafdelingen  blev flyttet til Åløkke 
Allé, som endnu engang var blevet ud-
videt.

Tiderne bedrede sig igen, så man i 1935 
kunne skille sig af med den københavn-
ske indflydelse. Firmaet kom igen til at 
hedde: A/S L. Dæhnfeldt.

Ekspansionen fortsatte. I 1943 købte 
man gården Aldersminde i Lindved til 
markfrøafdelingens forædlingsarbejde. 
Forholdene på Hunderup var også blevet 
for trange, og gartneriet blev i 1945 er-
stattet af en nyerhvervet og større grund 
i Åsum, hvor en hypermoderne forsøgs- 
og forædlingsstation for havefrø fik 
navnet Ny Hunderup. I 1954 købte man 
også Lundsgård i Stenløse, hvor en 3000 
m2  stor lagerhal blev opbygget.

Der blev overtaget flere branchefirmaer: 
R. Wiboltts Frøavl og Frøhandel i Nak-
skov og A/S Dansk Frøkultur i Kerte-
minde. På grund af manglende økonomi 
i Nakskovfirmaet blev det igen solgt til 
lollandske landmænd, og i 1960 ned-
brændte A/S Frøkultur i Kerteminde, der 
så blev nedlagt. Nogle år senere i 1985 
købte man det københanske frøfirma 
J.E. Ohlsens Enke.

Ved 100 års jubilæet i 1950 stod man 
med en særdeles gunstig position som 
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Historisk oversigt fra jubilæumsfolder 1850 - 2000:
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Den nye Cykel- og Atletik Arena er byg-
get, hvor den gamle udendørs cykelbane 
lå i Odense Idrætspark. Den er Dan-
marks indendørs cykelbane nr. to. Den 
første ligger i Ballerup, og den benytter 
adskillige Odenseryttere. 

Cykel- og Atletik Arena projektet inde-
holder en 250 m lang cykelbane udfor-
met efter internationale standarder. Ba-
nen med tilhørende supportfunktioner 
er trykket ned i terræn, mens selve det 
store formede og overdækkende mem-
branvolumen er visuelt friholdt som en 
selvstændig form. 

Cykelbanen er udført i kombination med 
atletikbaner indeholdende bl.a. 200 m 
løbebaner i inderkredsen, jf. IAAF klas-
sificeringer. 

Samlet anlægssum for hele Arenaen er 
73 millioner kroner.

Mikkelsen Arkitekter har i samarbejde 
med ingeniørfirmaet Buro Happold og 
arkitektfirmaet Populous designet og 
projekteret den nye Arena.

Med stor velvilje fra idrætsparkleder Sø-
ren Damgaards side er det lykkedes at 
arrangere dette besøg så kort tid efter 
arenaens indvielse.

BESØG I DEN NYE CA ARENA ODENSE
ved Søren Damgaard, Idrætsparkleder

tid          > Torsdag d. 30. oktober 2014  kl. 17.00 - 18.00
sted          > Højstrupvej 9 ved indgangen
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > 20 kr.   - max. 40 deltagere

foto: Flemming Wedell ©
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HF & VUC FYN Odense,  City Campus, er 
en levende og dynamisk undervisnings-
institution, der er rustet til at imødekom-
me de forandringer og omstillinger, der 
følger af ændringer i krav og behov.

Kursister, der følger undervisning her, 
betragtes som voksne mennesker. Vi 
tager afsæt i voksne menneskers erfa-
ringer og behov. Med det udgangspunkt 
tiltrækker HF & VUC FYN hvert år men-
nesker i alle aldre. 

Erfaringen viser, at det giver dynamik i 
undervisningen, når helt unge og ældre 
trækker på hinandens viden og tilgang 
til at dygtiggøre sig.

Den nye skole, HF & VUC blev taget i 
brug efter sommerferien i år.

Bygningen er på 12.000 m2 - og der er 
nu 2.600 dagkursister.

Forstander - Marianne Karlshøj - vil tage 
imod os og vise rundt/fortælle om sko-
len.

Udover skolen i Kottesgade er der også 
undervisningssteder i Buchwaldsgade, 
Rugårdsvej og Londongade.

Glæd jer til et spændende besøg!

BESØG PÅ DET NYE HF & VUC I KOTTESGADE
ved Marianne Karlshøj, forstander

tid          > Fredag d. 7. november kl. 15.00 - 17.00
sted          > Indgangen i Ejlskovsgade - retning mod jernbanen
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > 45 kr. - incl. kaffe  - max. 40 deltagere

foto: Lennart Greig
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ÅBNINGSTALE VED JUBILÆUMSUDSTILLINGEN 
på Historiens Hus d. 12. august 2014

af rådmand Jane Jegind.

Tak for invitationen til at åbne Odense 
Centralbiblioteks jubilæumsudstilling.

I snart 90 år har Odense Centralbiblio-
tek givet os alle et sted til fordybelse, 
sjov, hygge og en mulighed for at tage 
på eventyr i litteraturens snirklede og 
krogede gange – en mulighed som 
mange den dag i dag stadig benytter 
sig af. 

Den 3. september 1924 slog Odense 
Centralbibliotek dørene op for første 
gang som et åbent og samlet biblioteks-
tilbud til borgerne i Odense. 

Det skete faktisk lige nøjagtig i under-
etagen i denne fine bygning, vi befinder 
os i nu.

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - 90 ÅRS JUBILÆUM

Den 3. september i år kunne Odense Centralbibliotek notere sig et 90 års jubilæum.
Forud for selve jubilæet kunne man se en udstilling om Centralbiblioteket gennem 
tiden i form af plancher, billeder m.v. på Historiens Hus. Byforeningen var repræsen-
teret ved åbningen, hvor bibliotekschef Kent Skov Andreasen bød velkommen og 
rådmand Jane Jegind holdt en tale med en fin, kortfattet historisk gennemgang, som 
nok fortjener at komme ud til en større kreds.
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Forud for det havde der ganske vist, som 
i flere andre store og gamle byer, været 
et tilbud i form af en offentlig læsesal. 

Men i 1924 fik borgerne i Odense mu-
lighed for at bruge et samlet og profes-
sionelt bibliotek i gode rammer, med 
den i USA uddannede bibliotekar Harald 
Hvenegaard Lassen som leder for biblio-
teket.

Udstillingen, vi skal se i dag, er blevet til 
i anledningen af Odense Centralbiblio-
teks forestående 90 års fødselsdag her 
den 3. september. Udstillingen består 
af billeder og effekter fra Lokalhistorisk 
Bibliotek og Stadsarkivet.
Med udstillingen får vi alle muligheden 
for at få et historisk – og for nogle sik-
kert også - et nostalgisk indblik i, hvor-
dan det var at drive bibliotek i 20’erne, 
og også hvordan biblioteket har udviklet 
sig radikalt siden da.

Besøgstallet på Odense Centralbiblio-
tek var allerede fra begyndelsen højt, 
og samlingen voksede gennem årene 
så hastigt, at der efter krigen allerede 
var tale om pladsmangel på biblioteket 
– også selvom man da havde fået lov til 
at bruge resten af huset.

Pladsmanglen fortsatte i mange år – og 
dele af biblioteket begyndte at flytte ud 
af huset her på Klosterbakken. Filialbib-
liotekerne begyndte ligeledes at åbne 
rundt om i byen.

I 1953 åbnede der et nyt børnebiblio-
tek på Kronprinsensgade og i 1970 fik 
Odense sit første musikbibliotek – nu 
var det ikke længere ”kun” det trykte 
ord, som biblioteket gav adgang til.

Siden er det gået stærkt – både med 
bøgerne – eksempelvis kom genrerne 
krimier og tegneserier først til mange 

år senere efter voldsom diskussion – og 
siden er film, internettet og de digitale 
medier blevet en del af bibliotekets sor-
timent, hvilket har været medvirkende 
til en helt ny opfattelse af, hvad bibliote-
kets rolle og opgaver er.

I 1976 åbnede så det store etrums bib-
liotek ude i den sydøstlige del af byen 
– beliggende mellem Bilka og Rosen-
gårdscentret. Beliggenheden kunne 
imidlertid diskuteres. 

Behovet og interessen for at komme til-
bage til en central placering midt i byen 
var udtalt, og i 1995 åbnede det hoved-
bibliotek, vi kender i dag, i Odense Ba-
negård Center.

Nu har vi igen store planer for et nyt bib-
liotek – et bibliotek som vil sætte nye 
standarder for, hvordan et kultur- og 
videnstilbud i en moderne storby kan 
se ud, når det skal spille optimalt sam-
men med borgerne og deres behov i et 
bysamfund i stærk udvikling og med et 
aktivt kulturliv. 

For byen og borgerne kan det være 
spændende og interessant at se tilbage 
på, hvordan det var engang – også for at 
kunne tage stilling til, hvordan vi gerne 
vil have vores allesammens bibliotek til 
at være i fremtiden.

Jeg vil gerne på bibliotekets og By- og 
Kulturforvaltningens vegne slutte af 
med at takke medarbejderne her i Histo-
riens Hus for arbejdet med at få stykket 
udstillingen sammen.

Det kan først og fremmest tilskrives de-
res indsats, at vi kan se denne fine ud-
stilling i den næste måneds tid.

Og hermed erklærer jeg udstillingen for 
åben….
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Børnepasning før og nu kunne passende 
være titlen for det spændende besøg, 
der venter os i en tip top moderne bør-
neinstitution. 

Børnepasning - er det ikke bare  at holde 
øje med nogle unger, mens de mere el-
ler mindre passer sig selv, kunne man 
måske forledes til at tro, men så tager 
man fejl.

Forholdene skal først og fremmest være 
i orden både ude og inde, både med hen-
syn til plads og også indretningsmæs-
sigt med det rette udstyr og møblering.

Det kræver også børnehavepædagoger 
med en temmelig lang og krævende ud-

dannelse, hvor de tilmed skal være fag-
ligt egnede og have flair for at omgås 
børn. 

På foranledning af Sct. Georgsgilderne 
blev vuggestuen oprettet i 1944 og bør-
nehaven i 1950. Vuggestuen og børne-
haven var indtil 1981 selvejende insti-
tutioner, hvorefter de blev overdraget til 
Odense Kommune. I januar 2002 blev 
institutionerne slået sammen til en inte-
greret institution, som nu hedder Børne-
huset Tryllefløjten. 

Vi kommer til at se og høre meget - selv  
gammeldags lysbilleder, hvor vi skal til-
bage i tiden på Sct. Georgshjemmet. 

BESØG I BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN
ved Tina Storm Christensen, daglig pædagogfaglig leder

tid          > Torsdag d. 13. november  kl. 19.00 - 21.00
sted          > Palnatokesvej 47, sideindgangen
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > kr. 20.00 -  incl. kaffe - max. 40 deltagere

foto: Lennart Greig
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BESØG I BAZAR FYN
ved Michael Egeberg, bazarchef

tid          > Fredag d. 21. november  kl. 16.00 - 17.30
sted          > Thriges Plads 3-7, svingdøren overfor kamelen  
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
                                             tlf.: 65 91 01 42 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > kr. 20.00   -   max. 40 deltagere

Bazar Fyn er et helt enestående in-
dendørs marked i Skibhuskvarteret, 
Odenses gamle arbejderkvarter, kun 
5 minutters gang fra gågadenettet. 
Skibhuskvarteret er forvandlet til et  
attraktivt kvarter med mange unge 
studerende, børnefamilier, hyggelige 
indkøbsgader, secondhand butikker, lo-
kale caféer og spisesteder.

Midt i det hele ligger Bazar Fyn på Tho-
mas B Thriges fabriksbygning fra 1898. 
Fabriksarealet er nænsomt renoveret af 
byggeselskab Olav de Linde med stor re-
spekt for de gamle bygninger og er i sig 
selv et besøg værd. I den rummelige og 
højloftede fabrikshal er der over 65 for-
retninger fordelt over 7000 m2.

Købmandsboderne i Bazaren er et kapi-
tel for sig. Her finder du “den ægte vare”, 
de helt rigtige ris, nudler og krydderier 
med lige præcis den smag, du kender 
fra mange asiatiske restauranter og bu-
tikker på Fyn. De handler nemlig også i 
Bazar Fyn!
På frugt- og grønttorvet finder du dan-
ske og  udenlandske frugter og grøntsa-
ger side om side. De mange grønthand-
lere frister med årstidens spændende 
smagsprøver, kommer med tips og gode 
idéer til mellemøstinspirerede retter og 
hvad man kan bruge de eksotiske frug-
ter til.

Efter rundvisning slutter vi på spisetor-
vet, hvor deltagerne evt. kan spise og 
drikke for egen regning.

foto: Lennart Greig
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ODINS TÅRN®   
nu med ny foreslået placering i Odense

ved Finn Pedersen formand, Foreningen ODINSTÅRNET

I 1982 oprettede en gruppe kompeten-
te personer i Odense en forening, som 
skulle arbejde for at få genskabt et nyt 
Odinstårn. Efter kort tid var gruppen 
på vej til at nedlægge foreningen igen, 
men en anden gruppe personer trådte 
til med et erklæret mål om at få gen-
skabt Odinstårnet. Denne forening har 
levet med forskellige bestyrelsessam-
mensætninger indtil skrivende stund i 
august 2014. Og netop i 2014 begyndte 
der i befolkningen at komme skred i de-
batten og interesse for at få genskabt 
Odinstårnet. 2014 er endvidere 70-året 
for tårnets fald. 

Det oprindelige tårn var et udsigtstårn 
med en restauration til 250 mennesker 
midtvejs oppe og en bar med plads til 70 
mennesker i toppen. Ellers var den åbne 
konstruktion i tårnet generelt uudnyttet. 
Nuværende bestyrelse er af den opfat-
telse, at det er mest hensigtsmæssigt 
at bygge et tårn, der kan anvendes hele 
vejen op gennem tårnet. Et højt tårn 
med kun en udsigtsplatform og eventuel 
en restauration i toppen er i sig selv for 
dyr en investering, som bliver svær at 
finansiere. En kombination af forskel-
lige anvendelser vil kunne bidrage til at 
finansiere driften af et højt tårn. Et fuldt 
udnyttet tårn vil kunne blive en ”over-
skudsgivende forretning”. 

Tårnet tænkes genskabt med relation 
til den oprindelige arkitektur, men i 
moderne form. Netop ved at holde fast 
i den oprindelige arkitektur, bibeholdes 
det specielle Odensevartegn. Dertil kom-
mer, at et tårn med en stålkonstruktion 

svarende til det oprindelige tårn vil blive 
den billigste investering.

Tårnet forventes bygget for private mid-
ler eller fondsmidler uden anvendelse af 
offentlige kroner. Odense Kommune for-
ventes dog at sikre p-areal og trafikale 
adgangsforhold for bilister, fodgængere 
og offentlig transport. 

Hvis Odense Kommune er positiv over 
for projektet og i øvrigt vil give tilladelse 
til at anvende det påtænkte område ved 
Kløvermosevej, bør der snarest efter til-
ladelsen oprettes et konsortium bestå-
ende af kompetente og interesserede 
firmaledere, som overtager projektet til 
videre udvikling i henhold til Foreningen 
Odinstårnets hensigter. Bestyrelsen i 
Foreningen Odinstårnet påregner at del-
tage i konsortiet med en repræsentant. 
Her er det hensigtsmæssigt, at Odense 
Kommune også har sæde.

Foreningen ODINSTÅRNET foreslår nu en ny placering af tår-
net ved Kløvermosevej, når det ikke kan placeres på Bolbro 
bakke eller i Højstrupområdet.
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ODIN TÅRNETS NYE YDRE UDSEENDE

Civilingeniør Sander Vitus-Møller har ud-
arbejdet en detaljeret skitsetegning til 
det nye tårns udseende. 

Arkitekturen er inspireret af det oprinde-
lige tårn med 8 bærende søjler forbun-
det med skråstivere og udført som en 
stålkonstruktion. I modsætning til det 
oprindelige Odinstårn er arkitekturen 
dog udført i en moderne udformning og 
tilrettet således, at tårnet kan anven-
des hele vejen op fra bund til top. Der-
ved opnås både et funktionelt tårn og 
en nostalgisk bevaring af arkitekturen i 
det unikke og verdenskendte Odinstårn, 
som blev bygget i 1935.

Det nye ODINS TÅRN® påregnes at blive 
ca. 240 meter højt, hvilket giver mulig-
hed for, at man i klart vejr kan se ud over 
hele Fyn fra dets top. 

Konstruktionen bliver en åben konstruk-
tion, der giver rige muligheder for at 
kunne se ud over landskabet, uanset 
hvor i tårnet man befinder sig. Det vil 
give nogle spændende muligheder for at 
indrette forskellige aktiviteter som kon-
torlandskaber, udstillingslokaler, hotel, 
beboelse, restaurationer, udkigsplatfor-
me med mere.

Det vil være hensigtsmæssigt at etab-
lere to personelevatorer og en vareele-
vator fra bunden til toppen. Elevatorerne 
kan være inde i midten af tårnet, såle-
des at alle aktiviteter kan ske uden om 
elevatorerne. Men det kan også være en 
mulighed at have en elevator uden på 
tårnet, således at særlig modige kan få 
en visuel oplevelse hele vejen op, gen-
nem elevatorens glasvægge. 

I underste etage etableres en slags for-
hal, hvor der købes billetter til tårnet, el-
ler der kan indrettes en hotelreception, 
hvor der kan hentes adgangskort til for 
eksempel et indbygget hotel i en af sek-
tionerne. Her kan også etableres sou-
venirkiosker, eventuelt en lille bar, hvor 
der kan købes en forfriskning af en eller 
anden art. 

Der kan skabes et billetsystem, således 
at kombinationer af adgang til tårnets 
top, restauration, hotel eller udstilling 
fremgår af billetten.

Følg med på:  www.odinstaarnet.dk og www.
facebook.com/foreningenodinstaarnet?ref=hl
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SVANEN - DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER
Et fantastisk marionetteater - og så er det fra Odense!  -  af Lennart Greig

Kører man igennem Vinkældervej i 
Kochsgadekvarteret vil man næppe kun-
ne undgå at se en trailer - nu er en par-
keret trailer vel ikke noget særsyn, men 
netop denne er, idet den indeholder et 
helt mobilt teater. Vognen kan køres i 
stilling, hvor der skal gives forestillinger. 
En klap foldes ned, og siderne slås ud 
samt nok en del mere, men så er ma-
rionetdukketeateret også helt klar til at 
vise et storslået sceneshow.

Hvordan finder man så lige på at lave et 
sådant teater?  - Jo, det hele startede i 
sidste halvdel af 80’erne med en stykke 
på Odense Teater, hvor man skulle bruge 
indslag med dukker. Tjekkiet er berømt 
for teatre, og mange danskere har ved 
besøg i Prag nok stiftet bekendtskab 
med Det sorte Teater eller Laterna Ma-
gica.  
Odense Teater henvendte sig derfor til 
tjekkerne, hvilken medførte en større 
udveksling af aktører fra begge sider. 
Skuespilleren Kim Westi mødte tjekki-
ske Patricie Homolová, og så sagde det 
bare bang!  Hun er uddannet dukkefø-
rer/skuespiller på Lidová Konzervator i 
Hradec Králové med senere fastansæt-
telse på Divadlo Drak.

Hun kom til Danmark i 1988. Kim var 
ikke særlig interesseret i dukketeater, 
men siden deres første møde har han 
været tændt, og interessen er fortsat 
helt usvækket 

Han er uddannet skuespiller ved Odense 
Teater med fastansættelse 1987 - 92 ef-
ter elevtiden. Siden har han haft et utal 
af opgaver som skuespiller og instruktør 
over hele landet. Også tv-jobs og film 
kan findes på CV’et.

Sammen startede de det dansk-tjekki-
ske dukketeater, Svanen i 1993, og det 
har kørt lige siden.

En anmeldelse fra Fyens Stiftstiende:
”Cirkusdirektøren i det ganske lille cir-
kus-teater med den ganske lille manege-
scene sender til gengæld det let fabule-
rende budskab ud med stor effekt. Kim 
Westis og Patricie Homolovás følsomme 
sans for den særlige dukketeaterteknik 
kommer smukt til sin ret. Dukketeatret 
har for en stund slået sig ned i selskab 
med artister, der nærmest står på pinde 
for det medlevende publikum, når de 
med ekvilibrisme føres rundt i det lille 
univers af tjekkisk dukketeatertradition 
- Hokus pokus filihunkat - og børn og 
barnlige sjæle er tryllebundet.”

Patricie Homolová Kim Westi
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Både store og små har glæde af teater-
oplevelser – og for børn i alle aldre er 
dukketeater af høj kvalitet en god ind-
gang til teatrets magiske verden.

Svanen tager rundt i hele Danmark med 
forestillinger baseret på kendte klassi-
kere og opsat i smukke og eventyrlige 
scenografier.

Spilletider og steder kan ses på hjem-
mesiden: www.svanen-dukketeater.dk. 

Repertoiret er stort: ”Lille Claus og Store 
Claus” af H.C. Andersen (et samarbejde 
mellem os og Odense Teater). Siden kom 
”Tommeltoms Rejse” frit efter Jacques 
Prevert (et samarbejde mellem os og 
det tjekkiske dukketeater Divadlo Melu-
sine), ”Svinedrengen” af H.C. Andersen, 
”Djævelens tre guldhår” frit efter brød-
rene Grimm, ”Petruska” et russisk folke-
eventyr, ”Klods-Hans” af H.C. Andersen, 
”Marionetspilleren” inspireret af H.C. An-
dersen, ”Hvad fatter gør er altid det rigti-
ge” ligeledes af H.C. Andersen , ”Snehvi-
de” af Brødrene Grimm, ”Den Lille Prins” 
af Antoine de Saint-Exupéry,  ”Lille Claus 
og Store Claus” af H.C. Andersen, ”Konen 
i muddergrøften” af Brødrene Grimm, 
”Eventyret om dronning Dagmar” og ju-

leforestillingen ”Nøddebo Præstegård” 
af Scharling og Reumert; i 2013 samar-
bejdede vi med Naturama i Svendborg 
om en ’sort teater’ forestilling. Den blev 
opført på Naturama i hele juli måned og 
fik fem stjerner i Fyens Stiftstidende, 
fortæller Kim Westi og fortsætter:

I sæson 2014/15 sender vi 8 forestil-
linger på turné, nemlig: ”Svinedrengen”, 
”Marionetspilleren”, ”Hvad fatter gør er 
altid det rigtige”, ”Snehvide”, ”Lille Claus 
og store Claus”, ”Eventyret om dron-
ning Dagmar”, ”Nøddebo Præstegård”og 
”Klods-Hans”.

Det er naturligvis Patricie Homolová, der 
er mester for  dukkerne.  Besøger man 
dukkemagerværkstedet i Østerbyes 
Gård på Møntergården frem til 1. novem-
ber, kan man, hvis man er heldig, møde 
dukkemageren selv, der arbejder på helt 
nye dukker,  og få en snak med hende 
om det   gamle fascinerende håndværk, 
der har rødder i billedskærertraditionen 
langt tilbage i tiden. 

Teatret er støttet af Odense Kommune, 
så benyt lejligheden, når der gives fore-
stillinger i vores by!
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LANGELINIE-PROJEKTET     af Lennart Greig

Har klimaet forandret sig? Man fornem-
mer, at heftige skybrud med meget 
store mængder regn på yderst kort tid 
er blevet hyppigere inden for de seneste  
år. Kloakker har således ikke haft ka-
pacitet nok til at bortlede de pludselige 
store mængder af regn- og spildevand.

Et sted i byen, hvor det har været sær-
lig galt, er  i Langeliniekvarteret. Gamle 
nedslidte kloakrør med for ringe dimen-
sioner har til tider bevirket, at spildevan-
det kunne blive presset  op i huskældre, 
og regnvandet havnede i Odense Å i ste-
det for i kloakken.

Vandcenter Syd har til opgave at levere 
rent drikkevand, men også at transpor-
tere spildevand væk.

Et storstilet projekt, Langelinie-projektet 
2013-15, nærmer sig nu sin afslutning.

Herefter vil det være slut med opstigen-
de  vand i kældre og regnvand, der løber 
ud i åen, reduceres med op til 85%.

Hele området har været gravet op for at 
forny kloakrørene, og mange har ople-
vet, hvor ufremkommelig kvarteret har 
været trafikalt - hvadenten man havde 
ærinde der, eller man bare skulle køre 
igennem. Der er nu håb forude.

En betydelig del af projektet er foregået   
i Munke Mose, hvor entreprenørfirmaet  
Aarsleff har haft sit hovedkvarter bag et 
stort indhegnet område. 

En lille pudsig ting er, at der til projektets 
medarbejdere har der været anskaffet 7 
helt nye cykler, så man bekvemt kunne 
komme rundt i hele området, hvor bru-
gen af biler til tider var en umulighed.

Kloakarbejdet på Langelinie ud for Kastanievej. Projektleder Signe Gudiksen, Vandcenter Syd anskueliggør  
dimensioner og form på de nye kloakør.
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Nu er nye kloakker ikke det eneste, der 
kan sikre, at regn- og spildevand ledes 
væk på forsvarligt vis. I Munke Mose har 
man i lang tid været i gang med bygning 
af en 3.100 m3  stor buffertank til over-
skudsvand i form af et stort bassin støbt 
i beton. 

Vandet ledes inde i bassinet igennem  
en åben rende mod vejen til  kloaksyste-
met til rensning på Ejby Mølle.

Under normale forhold løber vandet bare 
uhindret videre, men overskrides kapa-
citeten for udløb, vil vandet løbe over 
kanten inde i bassinet og ned i  bunden. 
Det sker gennem riste, der kan opfange 
papir og andet affald.

Bassinet er opdelt i 2 kamre, hvor først 
det ene kammer fyldes op med senere 
overløb til kammer nr. 2.
Når vandet i renden sænker sig igen, 
kan   vandet pumpes tilbage til normalt 
udløb.

Skulle situationen en sjælden gang ind-
træde, hvor begge kamre i bassinet fyl-
des helt, vil et overløbsrør lade overskud 
af vand løbe ud i Odense Å omtrent over-
for Bispens Lysthus.

Under anlæggelsen har problemet væ-
ret, at grundvandet kun var 1 meter 
under jordoverfladen. Der måtte grund-
vandssænkning til, og det er foretaget 
under hele projektet.

Man er nu i gang med inventarinstalla-
tion i form af  trapper, el, pumper mv.

Når man ved nytårstide er helt færdig, 
skal den underjordiske tank camoufle-
res med belægning og beplantning såle-
des, at området igen kan benyttes til op-
hold og nu med en ny parkeringsplads.

Sideløbende med anlæggelsen har man 
ved Tietgens Allé  lavet et tilsvarende 
projekt.
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Historiens Hus er et samarbejde mellem 
Odense Centralbibliotek/Lokalhistorisk 
Bibliotek og Stadsarkivet. De to insti-
tutioner er gået sammen om at skabe 
en fælles læsesal og et fælles hus for 
Odenses og Fyns lokalhistorie og der-
ved skabe de mest optimale rammer for 
alle, der er interesseret i lokalhistorie og 
slægtsforskning. 

Her kan du finde både bøger, aviser, do-
kumenter, billeder og meget andet fra 
og om Odenses og Fyns historie.

Historiens Hus kalder sig for Byens hu-
kommelse, og i årets løb er der spæn-
dende arrangementer, foredrag, udstil-
linger mm, hvor man kan deltage.

Stadsarkivar Jørgen Thomsen inviterer 
til julebesøg i Historiens Hus, hvor han 
causerer over emnet: Odense rammer 
vandet. Han har også lovet at spendere 
julegløgg i anledning af den tilstunden-
de jul.

Som det efterhånden er ved at være en 
tradition på vore julemøder, skal vi hyg-
ge os - spise et par stykker godt smørre-
brød samt en enkelt ostemad i selskab 
med en øl eller vand.

Hvem ved, måske Birte Landorph også 
vil oplæse: Lille Jubbers Jul af Finn Ger-
des.

Vel mødt til en hyggelig aften.

JULEMØDE OG CAUSERI I HISTORIENS HUS
ved stadsarkivar Jørgen Thomsen og Byforeningen

tid          > Onsdag d. 3. december kl. 19.00 - ca. 21.00
sted          > Historiens Hus, Klosterbakken 2
tilmelding        >              mail: lennart@greig.dk  eller Søren Michael Nielsen   
    tlf.: 65 91 0142 - bedst mellem kl. 17 og 18
mødegebyr      > 120 kr - max 40 deltagere

foto: Lennart Greig
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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 Søren Michael Nielsen
Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C.

husstand
300 kr./år

enkelt medlemsskab
250 kr./år

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

reg nr.  1551   kontonr. 555 4985

Byforeningens næste blad for 1. kvartal 
2015 (januarnummeret) pakkes i uge 2, 
og kan tidligst være i medlemmernes 
postkasser  lørdag d. 10. januar.

Fra samme dato 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.: 65 91 01 42 (kassereren).

TILMELDINGER i  1. kvartal 15

10. JANUAR 2015



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

EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER

Nu er det jo ikke lige sådan, at der afholdes mange ekstraor-
dinære generalforsamlinger i Byforeningen - Hvem kan over-
hovedet huske, hvornår der sidst har været afholdt en sådan?

Vore vedtægter giver naturligvis en mulighed herfor, og på 
forårets ordinære generalforsamling var der forslag fremme 
om en opdatering af vedtægterne, som kunne have medført 
en sådan ekstraordinær samling.

En anstødssten i paragrafferne var tidsfristen og måden, 
medlemmerne skulle underrettes på.

De gældende vedtægter i §5 bestemmer, at bestyrelsen kan 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 dages 
varsel! Reglen stammer fra en tid, hvor man kunne lægge et 
brev i postkassen den ene dag og være ret sikker på, at det 
var fremme dagen efter. I dag går det ikke nær så stærkt, 
f.eks. kan vort blad, som udsendes som A-post, tit være op til 
en hel uge undervejs.

Et forslag til en ny formulering kunne være: ”Ekstraordinære 
generalforsamlinger indkaldes skriftligt (pr. email eller ved 
almindeligt brev) med 14 dages varsel, der dog i særlige til-
fælde kan forkortes til 8 dage”.

E-mail er tidens bedste løsning, og den kan sendes med øn-
ske om en ”kvittering for læsning”. Det skal selvfølgelig være 
muligt at modtage via et alm. brev,  hvis medlemmet ikke har 
mulighed for at modtage mails.

Det stiller krav til medlemmerne om, at de altid holder for-
eningen ajour med postadresse, emailadresse og telefon-
nummer.

Brug www.odensebyforening.dk/blog til dine forslag og kom-
mentarer - Du er også velkommen til at sende dem til os!


