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Paul J.Larsen holdt prisoverrækkelsestalen. Han fortalte bl.a. om, hvordan han var stødt på det spændende
hus, og at han senere fortalte bestyrelsen herom. Talen sluttede med 3
gange hurra for huset, hvorpå ejerene fik overrakt plaketten.
Husets arkitekt, Jan Henrik Jansen,
havde bedt om ordet. Han fortalte,
om den mail, han havde fået, som
blev begyndelsen til det hele. Mailen
var fra en for ham ukendt person,
Janni Schmidt Holm:
Vi har købt en grund i Odense med
beliggenhed ned til Ryds Å.
I den forbindelse har vi brugt en del
tid på at finde det rette hus.
I juniudgaven af Bo Bedre har jeg set
dit sommerhus ”Black and White” på
Møn.
Jeg tænkte straks, et sådant hus må
vi have.
Spørgsmålet er, om vi kan få dig til at
tegne et ”Black and White” helårshus
i en større udgave?
Det ville jo være fantastisk! (smiley).
Det blev en spændende dag med
pænt fremmøde, men vi kunne godt
have været mange flere - vejen til
Ydunsæble Have i Villestofte var nok
for lang og formiddagens regnvejr afskrækkende...

BAG OM BYFORENINGEN
Leder:

AT STÅ PÅ SIDELINJEN OG RÅBE OP
kan vi alle, men nytter det noget?

af Byforeningens formand, Lis Andreasen

I augustbladet, hvor den nye bestyrelse
blev præsenteret, blev jeg fejlagtigt beskrevet som tidligere byrådspolitiker af
redaktøren. Han skal være undskyldt, da
jeg de sidste tyve år har kæftet op om
byrådsarbejdet. Hvem kan vel være så
nørdet at tilbringe alle møderne på tilhørerpladserne? Indrømmet, det er blevet
en hobby, men den har lært mig meget
om Odenses liv og virke. Således også
om byudviklingen.

Det kender vi godt til i vores by. For
og imod interesseforeninger opstod i
kølvandet af Thrigesgadeprojektet. En
gruppe siger nej til højhuse i centrum
og ønsker at bevare den lave profil. Ikke
flere højhuse end det, der allerede ligger der. Andre ønsker markante nutidige
bygninger, der markerer en ny tid, signalerer storby og går ikke af vejen for neonreklamer m.m..

Den kendte journalist og forfatter, Peter
Olesen, der er kendt for sin store interesse for byudvikling, bygningskultur og
renoveringer og har skrevet mange bøger om emnet, skriver også en klumme i
Kristelig Dagblad ”Hus og Hus imellem”.
Artiklen den 5. august fangede min opmærksomhed som medlem af Byforeningen, hvis formål også indeholder at
arbejde for at bevare værdige bygninger.

Et andet varmt emne i vores by er Letbanen. Er man for eller imod. Det virker
som om folk virkelig er vågnet op og ser
på deres by med nye øjne.

Peter Olesen fremhæver tre byer i landet: Ringkøbing, Helsingør og Køge som
eksempler på byer, der har råbt op i tide
og formået at passe på og bevare. Han
bemærker, citat: De udmærkede, men
meget pæne bevaringsforeninger landet
over har alt for få medlemmer, og de
færreste af dem er rigtig kampvillige og
fremme i skoene, men når der er en sag,
hjælper det med folkelig opbakning.
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Tilbage til Peter Olesen, som ikke undlader at pointere, at man skal vælge sine
kampe med omhu. Det kan jeg kun tilslutte mig, men det kan lykkes at blive
hørt, når man holder fast.
Summa summarum: Folk er interesserede i deres byer. Og det skal politikerne
kun være glade for. Men også forstå at
lytte til og tage ved lære af. Ellers skal
de nok få ballade. Og måske ikke blive
genvalgt. Så jeg fortsætter med at råbe
op fra sidelinjen.
( jvf. Peter Olesen)
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KOMMENDE AKTIVITETER

HVAD ER CIVITAS

ved rådmand Steen Møller, Odense Kommune, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

foto: Flemming Wedell
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Tirsdag den 20. oktober kl. 17.00 - 19.00
Den røde boks ved Fisketorvet
Mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen
29854817, - bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms.
20 kr. - max. 30 deltagere

Rådmand, Steen Møller, vil fortælle om
sit arbejde i Civitas politiske ledelse.
Rådmanden blev i første omgang valgt,
da han var rådmand for By- og Kulturforvaltningen. Da den to-årige periode
sluttede, opfordrede den nuværende
rådmand, Jane Jegind, Steen Møller til
at søge genvalg, hvilket lykkedes.
Jane Jegind fortæller, at Steen Møller
har formået at skabe netværk og gennemslagskraft i organisationen, hvilket
kun kan være en gevinst for Odense.
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Det bliver spændende at høre om arbejdet i en europæisk organisation, der har
innovation omkring trafik, miljø og byudvikling på dagsordenen.
Efter rådmandens indlæg og spørgsmål
fra medlemmerne, bliver der mulighed
for at deltage i en rundvisning i Halmhuset bag Rådhuset v. projektleder, Silas
Samuel Eriksen, medlem af Byforeningens bestyrelse.
Huset indgår i en lang række midlertidige projekter under ”ombygningen” af
Thomas B. Thriges Gade.

ARTIKEL

ODENSE SKAL VÆRE EN BY, HVOR STUDERENDE
BLIVER TIL FAMILIER MED LYST TIL AT SLÅ ROD
af rådmand Jane Jegind, Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Ingen kan være i tvivl om, at Odense står
midt i en transformation. En gåtur gennem byen viser, at kraner og byggemaskiner er i fuld sving. Der rives ned, graves op og bygges overalt i byen. Odense
er i færd med at udvikle sig til en moderne storby.
Odenses udgangspunkt er godt. Vi er en
af landets største uddannelsesbyer, og
hvert eneste år flytter masser af unge
mennesker til Odense for at læse videre.
Allerede ved deres ankomst er de et aktiv for byen, hvor de skaber liv og omsætning.

Hvem flytter – og hvorhen?
I begyndelsen af juni kunne Odense
Kommune præsentere en analyse af
Odenses til- og fraflytning blandt unge.
Formålet var netop at belyse potentialet
for fastholdelse af flere højtuddannede i
byen. Helt overordnet peger analysen på
tre forhold, som jeg lige vil ridse kort op.
For det første forbliver en tredjedel af de
unge fraflyttere tæt på Odense – inden
for en radius af 40 km fra Flakhaven.
Det er positivt for Fyn, og det viser tydeligt, at Odense fungerer som lokomotiv
for hele øen. Derfor er det også vigtigt,
foto: www.odense.dk

Imidlertid – og desværre – fraflytter en
stor del af dem efter endt uddannelse.
Det er ærgerligt, for hvis de fik bolig og
arbejde i Odense, ville de fortsætte med
at bidrage både menneskeligt og økonomisk til Odenses udvikling.

Det drejer sig altså om unge mellem 18
og 35 år. Først og fremmest skal vi have
dem til byen – og dernæst skal vi fastholde dem i Odense.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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at vi går målrettet efter at fastholde de
sidste to tredjedele, der ofte rykker til
København, så Odenses vækst ikke sker
på bekostning af de andre fynske kommuner.
For det andet er sandsynligheden for at
flytte fra Odense langt større, hvis du
er flyttet hertil for at læse, fremfor hvis
du er opvokset i byen. Imidlertid flytter
mange unge odenseanere væk for at
læse i andre byer, og det kunne altså
være interessant og effektivt, hvis vi
kunne få flere af dem til at vælge Odense som studieby fremfor at flytte til først
og fremmest København eller Aarhus.
For det tredje er det vigtigt at fastholde
folk, når de stifter familie. Mange flytter
væk som ventende førstegangsforældre, eller før det ældste barn begynder
i skole. Hvis barnet først er begyndt i
skolen, bliver mange altså boende. Derfor kunne det være relevant at fastholde
børnefamilierne.
Gode studieboliger

foto: www.odense.dk

Det gælder altså først og fremmest om,
at vi bevarer Odense som en attraktiv
studieby, så vi fortsat får en stor tilstrømning af unge mennesker udefra.
Her er det ikke mindst vigtigt, at de
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studerende har gode muligheder for at
finde en passende bolig.
Derfor glæder det mig, at der skyder
spændende studieboliger op i Odense.
I centrum er boligerne på Byens Ø klar til
studiestart, og i Odense Offentlige Slagtehuse er der fuld gang i et flot projekt.
Disse projekter er af stor betydning, for
jeg tror på, at vores studerende skal bo i
centrum. På den måde bliver de hurtigt
fortrolige med Odense og lærer byens
muligheder at kende. Det tror jeg kan
have stor betydning for fastholdelsen.
Det betyder ikke, at jeg ikke sætter pris
på byggerierne nær Campus. Tværtimod
– men jeg vil gerne slå et slag for studieboliger i midtbyen.
Odense tilbyder desuden en Tag-overhovedet-garanti, så du er sikker på en
bolig, hvis du er optaget på en uddannelse i Odense. Sidste år benyttede 113
sig af den mulighed. Vi har også lavet
aftale med flere boligforeninger, så studerende udefra kan få fortrinsret til små
familieboliger, hvis de ikke har kunnet
finde noget selv.
Desuden giver en anden aftale mulighed
for, at studerende, som har boet i en
støttet ungdomsbolig i mindst to år, kan

ARTIKEL
få fortrinsret til en familiebolig i flere boligforeninger. Det giver muligheder, hvis
ens familiemønster ændrer sig under
uddannelsen.
Et stærkt erhvervsliv
Når uddannelsen er vel overstået, vender mange som bekendt snuden mod
København eller deres oprindelige hjemstavnskommune. Det kan skyldes ønsket om at vende hjem til familien og
netværket, men for mange handler det
også om jobmuligheder.
Derfor er det vigtigt, at Odense er en
erhvervsvenlig kommune, som formår
at støtte op om eksisterende og nye
virksomheder, så de kan skabe flere arbejdspladser til gavn og glæde for nuværende og kommende borgere i Odense.
Her vil jeg kort fremhæve Erhvervskontakten. Én indgang for erhvervslivet,
der tilbyder hjælp, rådgivning og hurtig
sagsbehandling, så virksomhederne kan
komme videre med deres vigtige opgaver.
Jeg vil også nævne vores mange spændende iværksættermiljøer, hvor der
kan findes fællesskab og sparring, og
hvor de første spæde skridt til fremtidens arbejdspladser kan tages. Her
har Erhvervskontakten skabt overblik
over miljøerne på hjemmesiden www.
odense.dk/startup, hvilket gør det let
at finde det helt rigtige miljø for enhver
idé. Herunder forsøger vi også at understøtte samarbejdet mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, så
begge parter kan få større glæde af hinanden, og gennem Elev og Studiepartner
arbejder vi på at etablere flere studierelevante jobs, flere praktikpladser og
speciale-samarbejder.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

For mig er styrkelsen af erhvervslivet
en af vore vigtigste opgaver, fordi det er
med til at skabe den gode cirkel, som
skal understøtte Odenses fremtid. Flere
arbejdspladser og flere indbyggere i den
erhvervsdygtige alder giver os en forbedret økonomi. Derfor vil jeg fortsat arbejde for at styrke kommunens indsats og
hjælp til erhvervslivet.
Ingen let løsning
Til slut vil jeg konstatere, at det ikke er
blot én enkelt ting, der skal løses, hvis vi
skal fastholde flere højtuddannede unge
i Odense fremover. Vi må se på opgaven
i sin helhed, for der er mange områder,
som spiller sammen.
Vores indsats skal stå på flere ben. Det
drejer sig om attraktive studieboliger, så
vi får fat i de studerende. Det drejer sig
om at skabe muligheder for en spændende karriere og et godt familieliv – og
det drejer sig naturligvis også om at tilbyde kulturmuligheder og oplevelser.
Her ved alle efterhånden, at Odense byder på mange nye tiltag. HCA Festivals,
koncerter, topsport og gadefesten Karrusel er blot et lille udvalg af de mange
interessante aktiviteter. Samtidig har vi
i Odense et godt og velfungerende Studenterhus, der tager aktivt del i samarbejdet ”Sammen om centrum”. Ad den
vej sørges der også for, at byens studerende tænkes ind i andre sammenhænge end de mere traditionelle.
Vi skal fokusere intenst på varierede,
gode boligmuligheder for studerende og
nye familier – og vi skal lytte til erhvervslivets ønsker.
Sådan får vi råd til at udvikle byen med
flere spændende byggerier, et varieret
kulturudbud og plads til alle. Sådan får
vi skabt den gode cirkel.
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BESØG PÅ SDU - DET NYE TEKNISKE FAKULTET
ved chefkonsulent Mogens Brabech

foto: Flemming Wedell
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Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00
Teknisk Fakultet, Campusvej 55, Odense M
Mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen
29854817, - bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms.
20 kr. - max. 40 deltagere

Fællesskab, vidensdeling og højteknologi er nogle af nøgleordene for Det Tekniske Fakultets nye bygning.
Bygningen er opført i tre etager,
hvoraf den nederste primært rummer 6.000 kvadratmeter laboratorier og værksteder, der sikrer forskere, undervisere og studerende
moderne faciliteter langt ind i fremtiden.
1. og 2. sal er præget af kontorlokaler,
grupperum til studerende og fællesarealer, der levner masser af plads til samvær,
og dermed er der grobund for tæt kontakt
mellem undervisere og ingeniørstuderende. Bygningens hjerte er trappekonstruktionen ”Møblet”, der skaber sammenhængskraft mellem afdelingerne.
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Facaden er domineret af betonelementer med rundede mønstre inspireret af
italiensk arkitektur. Den særlige facadestruktur giver bygningen et godt
lysindfald og et let, levende udtryk.
Byggeriet skal huse cirka 3000 studerende og 300 medarbejdere, og de flytter ind i sensommeren 2015.
Mange kender stadig Teknisk Fakultet,
som Odense Teknikum på Niels Bohrs
Allé, hvor mange ingeniører er blevet
udklækket i tidens løb. Studieretningerne har udviklet sig fra de klassiske
få fagretninger til nu 21 ingeniøruddannelser.
Der venter Byforeningen et spændende
besøg.

ARTIKEL

BYENS GRØNNE MILJØ
af Gerda Vaaben, Bestyrelsesmedlem og Landskabsarkitekt
Da H. C. Anderen begyndte sit eventyr om
den grimme ælling, med :
”Der var så dejligt ude på landet . . . .”
havde han sikkert et ganske idyllisk billede
på nethinden. Og det er nok i sin grundform
vores idealbillede af ordet miljø – natur.
Miljø-ordet smager af læ for blæsten, frodig skygge, fugtighed efter regn, og en afslappet siddeplads under en hængende hyld,
med en smuk udsigt eller med kontakt til
mennesker.
Ordet MILJØ
Ordet miljø stammer egentlig fra latin
’medus’ som betyder midt, og ’locus’
sted, fra fransk ’lieu’, altså sted midt i
eller dets omgivelser.
I dag er ordet misbrugt og fortærsket og
bruges i flæng om alle former for påvirkninger.

BYENS MILJØ
Dengang, på H. C. Andersens tid, har
byen sikkert også været et kaos af
trængsel, larm, røg og uro – ligesom den
er i dag.
Men til forskel fra dengang ved vi i dag,
hvordan man skaber miljø i byen, åndehuller og pausesteder - eller gør vi ?
Vi prøver da, og tit lykkes det, men somme tider mislykkes det.
Fordi vi simpelthen glemmer, hvad der
skal til for at skabe gode byrum.
Eller vi bilder hinanden ind, at det er for
dyrt.
Menneskene
Det er i høj grad menneskene, som udfylder byens rammer og skaber byens liv.
De færdes og opholder sig i byen, og det
er dem, der skaber miljøet.

foto: Flemming Wedell
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De mennesker som bor i byen, som kommer på besøg, som har et ærinde, eller
som arbejder i byen, og de fremmede
som kommer for at opleve byens ånd.
Alle sammen sætter de deres lille aftryk,
som bliver til byens ånd og karakter.

Hvis balancen mellem disse vigtige
elementer forrykkes og kommer i ubalance, så der bliver overvægt af ét af
elementerne, føler man det straks uhensigtsmæssigt og vil ubevidst undgå at
opholde sig på sådanne steder.

Men mennesker kommer kun igen på
steder, hvor de føler sig godt tilpas.
Det er derfor vigtigt, at der tilbydes gode
og smukke rammer, så folk føler sig inspirerede og mætte af oplevelser, når de
tager hjem, eller skal videre ud i livet.

Byens træer
Træer er planteverdenens aristokrater,
og byens træer er et meget vigtigt miljøelement.
De udfylder, supplerer og skaber karakter på næsten enhver plads på en smuk
og naturlig måde. De bliver og harmoniserer overalt, hvor de bliver budt ind. Og
de giver rigt ud af naturens gaver, hvis
de behandles godt.
Men et træ har behov for lys, luft og næring. Ligesom alle andre væsener.
Navnlig luft og næring til rødderne er en
mangelvare for mange bytræer.
Alt for ofte ’klemmer’ belægningen sig
ind mod træstammen i et kvælende
favntag og lægger låg på den naturlige
ånding, som foregår fra rodnettet.
Et træ har et fint trådet rodnet lige under jordoverfladen, gående fra stammen
helt ud helt ud til træets drypkant, og
der er behov for luftskifte og væde på
hele dette areal. Gerne gennem en perforeret belægning eller en rist.
Buskplantninger anvendes med fordel
som rumforstærkende element eller
som vindstop, eller simpelthen som supplement til træernes storhed. Enten på
grund af deres størrelse, struktur eller
blomstervillighed.

Miljøets byggestene
Det gode miljøs byggestene er byens
elementer. Bygninger, belægninger, belysning, inventar og beplantning.
Og det mennesker søger, er lys, luft og
oplevelser, gerne i trygge overskuelige
rammer, som dog samtidig skal være
nydannende og indeholde oplevelser af
farver, former, bevægelser, strukturer og
spejlinger.
Skalaen bør være menneskerelateret,
og alle sanser skal kunne stimuleres, før
man føler sig mæt af indtryk og opfyldt
af ny energi.
Den vigtige balance
En meget vigtig hovedregel, når der skal
skabes byrum, er balancen mellem de
tørre, faste elementer og de levende,
lægivende, grønne og fugtige strukturer.
En plads uden beplantning vil ofte virke
tør, åben og ørkenagtig. En forblæst, forblændet og utryg åbning i byen.
Hvorimod en plads med beplantning af
et eller flere velplacerede træer vil give
en vederkvægende, lægivende og skyggefuld frodighed. Det behøver ikke være
en hel plantage. Balancekunsten er meget vigtig.

10

Byens siddepladser
Et andet vigtigt by- og gadeelement,
som ofte overses og stærkt undervurderet, er siddepladser.
Byens liv opleves først rigtig, når man
har mulighed for at slå sig ned og betragte sceneriet.

ARTIKEL
Først da har man tid og ro til at kigge
op og opleve alle enkelthederne, som tilsammen danner rummets eller stedets
ånd og karakter.
Vores by ODENSE
Vores by, Odense, rummer mange gode
og velfungerende pladser, gader og små
stræder, men der er stadig plads til forbedring. Og vi må passe nøje på, at iveren efter at blive til storby ikke overskygger følelsen af nærvær, genkendelighed,
og hjemlighed.
Heldigvis har byrådet indset, at byens
miljø er en vigtig medspiller i dette store
byomdannelses-skuespil, og har i den
overordnede planlægning godkendt en
formuleret målsætning om at bevare
byens grønne udtryk bl.a. ved genplantning af nye træer hver gang, det er nød-

vendigt at fælde et gammelt, sygt eller
fejlplaceret træ.
Det vil nok blive svært at praktisere,
fordi eet stort gammelt velplaceret træ
ikke altid lader sig erstatte af nok så
mange små ynglinge. Men målsætningen er god, og vi må alle hjælpe til med
at påse, at de gode intentioner bliver
opfyldt.
Vedligeholdelse
Men træer og beplantning passer ikke
sig selv.
Arbejdet bliver aldrig færdigt. Løbende
tilsyn og pleje, med formende beskæring og omsorg for vand, luft og næring i
hele vækstprocessen, er nødvendig.
Træer og planter i udsatte omgivelser
skal tilmed skærmes for overgreb og
skader.

foto: Flemming Wedell

WWW.ODENSEBYFORENING.DK

11

ARTIKEL
Men arbejdet lønner sig i form af et godt
miljø.
Vores alles ansvar
Derfor skal vi alle være med til at tilse
den kvalitetsmæssige fornyelse og forgrønning af både byområder, indfaldsveje, og opland.
Et godt bymiljø kendetegnes ved velplacerede, velvalgte og velplejede by- og
vejtræer, samt evt. supplerende beplantning.
Og det er bystyrets ansvar at tilvejebringe et sundt og godt miljø til fornøjelse og
gavn for alle, som skal leve og trives her.
Men vi må alle sammen hjælpe til.

foto: Flemming Wedell
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BYENS LUNGER – BYENS TRÆER
Byens træer kan sammenlignes med byens
lunger.
I bybilledet er træerne et meget vigtigt
element. Deres tilskud til frodighed og miljø er overvældende som løvet på et stort
sundt træ.
På et relativt begrænset areal giver det
gavmildt ud af sin frodighed, skygge, duft,
blomstring og frugtsætning. Og i tilgift
renser træerne luften i et stort område.
Men et træ kræver omsorg, og de grundlæggende betingelser er plads, lys, luft,
vand og næring. Og så lidt hensynsfuldhed.

ARTIKEL

CARLSLUND
af Paul J. Larsen,
Byforeningens sekretær,
arkitekt cand. arc.
Det er ikke nogen hemmelighed, at det
gamle Carlslund desværre er væk.
Det er ikke blot en gammel bygning, der
er nedbrændt, det er desværre også et
meget betydningsfuldt mødested – et
historisk, folkeligt og stemningsfuldt
trækplaster for alle odenseanere.
Carlslund var den sidste tilbageværende
af de oprindelige 3 – 4 beværtninger i
den gamle ”lystskov”, så det er absolut
vigtigt at få genetableret en stemningsfuld restauration i Fruens Bøge Skov på
stedet, hvor Carlslund lå. Det er vigtigt
for befolkningen i Odense, for byens
identitet, for erhvervslivet (der er gennem årene foretaget mange givtige aftaler for Odense på dette sted), for
Å–Farten, ja for hele atmosfæren i dette
skønne, rekreative område.
Det er byggeteknisk/fysisk muligt at
genskabe det gamle Carlslund minutiøst, men bygningens sjæl er brændt
væk. Om det er økonomisk muligt, at
genskabe den oprindelige bygning er en
politisk beslutning.

Om det er kommunen eller en ny kommende ejer, der skal stå for genopbygningen, er også en politisk beslutning.
Den samlede bestyrelse i Byforeningen
for Odense er enige om, at kommunen
ikke har ”råd til” ikke at genetablere
stedet. Der er enkelte dele af de oprindelige ydermure, der har overlevet branden, men om løsningen ved genetablering af stedet skal være en tro kopi af
den gamle bygning, eller om ”det nye
sted” kan være en kreativ og talentfuld
nytolkning af det gamle hus, er ikke det
væsentligste. Det er stedets intense,
stemningsfulde aura, der skal gendannes. Skoven er den samme. Placeringen
er den samme.
Når Carlslund er gendannet på den ene
eller på den anden måde, kan livet på
stedet fortsætte. Odense vil igen få sin
attraktion. Den nye bygning vil stadig
”fortælle historien”. Beretningen vil nu
indeholde historien om brandkatastrofen, og den vil blive en naturlig del af
stedets historiske fortid. Man vil måske
kunne se ”de sørgelige rester” af den
gamle bygnings ydermure. Der vil igen
lyde lystige stemmer fra børn og voksne,
når solen finder vej gennem de skærmende trækroner til det særegne og
stemningsfulde sted.

Postkort, farvelagt.
Parti fra Hunderup Skov.
Restaurant Carlslund.
Bagpå er skrevet
”Hornets Sønners mødested”. Udateret.
Odense Bys Museer ©
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KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG PÅ ODD FELLOW PALÆET
ved loge 103, Bundtet af Stave

foto: Flemming Wedell
tid
sted
tilmelding

>
>
>

mødegebyr

>

Tirsdag den 17. november kl. 16.00
Odd Fellow palæet, Nonnebakken 1, Odense C.
Mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen,
29854817 - bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms.
20 kr.

Ved indgangen bliver Byforeningen budt
velkommen af medlemmer af loge 103,
Bundtet af Stave i deres logepåklædning.
De er klar til at introducere logebygningen og det liv, der foregår indenfor murene. Hertil kommer en eksklusiv rundvisning.

Initiativtagerne til starten af logen var
br. Ole Olson, der sammen med 16
brødre fik dannet Odd Fellow-foreningen
Bundtet af Stave. Logen blev dannet
af brødre fra 8 forskellige loger. Siden
logens start har der været optaget ca.
200 nye brødre, og i maj 2015 er der 77
brødre i logen.

Broderloge nr. 103 Bundtet af Stave, er
en del af Odd Fellow Ordenen, den gren
som blev startet i USA d. 26. april 1819.
Bundtet af Stave er nr. 103 i rækkefølgen i Danmark og blev institueret den
1. maj 1976.

Logebygningen i Odense er hjemsted
for: Broderloge nr. 5 Fyen, Broderloge nr.
36, Treuga Dei, Broderloge nr. 68, H.C.
Andersen, Broderloge nr. 103 Bundtet af
Stave, Søsterloge nr. 3, Freja, Søsterloge
nr. 15, Semper Ardens, Søsterloge nr.
77, Pax Eterna, Søsterloge nr. 90 Dronning Christine, Lejr nr. 3, Esther, Lejr nr.
5, Sct. Knud, Canton Justia Nr. 1 og Ungdomsforeningen Fremtiden nr. 5

Logen er udsprunget fra broderloge nr. 5
Fyen, der er den første loge i provinsen.
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ARTIKEL

ODENSE CITYKORPS
af Lennart Greig
Jeg var i Munke Mose for et år siden
for at samle stof til en artikel om Vandcenter Syds nye tank til opsamling af
overskudskloakvand. På vej tilbage blev
jeg opmærksom på en flok unge mennesker, som havde det sjovt. Det måtte
jeg høre mere om. De fortalte mig, at
de havde til opgave at udskifte batterier i en MP3-afspiller, som befandt sig
ude på en lille ø i anlægget. Imidlertid
var adgangen til øen på en eller anden
måde helt forsvundet, og nu diskuterede de, hvordan man nemmest kunne
komme derover. Det lykkedes dem dog
ved fælles hjælp at finde en løsning. Jeg
erfarede så, at de alle tilhørte Odense
Citykorps. På det tidspunkt kendte jeg
ikke til korpset, og da jeg ønskede at
vide mere om det, henviste de til deres
daglige leder, Mikael Dan Skovgaards.

Det var rådmændene dengang Peter
Rahbæk Juel, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Steen Møller, Byog Kulturforvaltningen som fandt på
Odense Citykorps.
Citykorpset er et pilotprojekt, som igennem meningsfulde opgaver giver mandskabet succesoplevelser, et styrket
selvværd og ikke mindst øger deres mulighed for at starte i job eller påbegynde
en uddannelse.
Begyndelsen er, at en ung person uden
forsørgelse henvender sig til Borgerservice for at få kontanthjælp.

Det hele startede i sensommeren 2013,
hvor en ny kontanthjælpsreform ville
træde i kraft ved det kommende nytår
med krav om større aktivering af ledige.

Vedkommende kommer derpå til en
samtale om, hvad den pågældende kunne tænke sig af uddannelse og beskæftigelse fremover.
foto: Mikael Dan Skovgaards, Odense Kommune

Der var rigeligt at skrive om på det tidspunkt, så emnet havnede i skuffen for
kommende artikler, hvor det så nu igen
er dukket op efter et helt år.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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Kontanthjælp er ikke en endestation,
og der skal ydes noget til gengæld for
hjælpen.
Ønsker man f.eks. at blive tømrer, kan
man måske få lov at følge med en af
kommunens tømrere rundt for at se, om
det virkelig har interesse, men også for
at blive bedre kvalificeret til at komme
ind på en egentlig tømreruddannelse.
Det er noget, der foregår på kommunens
interne beskæftigelsesafdeling i Sanderum, hvor der både er fabrikation, værksteder og entreprenørvirksomhed.
Er man kontanthjælpsmodtager under
30 år, jobparat og faktisk venter på at
komme i gang med en uddannelse,
samt naturligvis har lysten hertil, er
Odense Citykorps måske en mulighed.

foto: Mikael Dan Skovgaards, Odense Kommune

Korpset består af 15 mennesker plus
minus et par stykker, fortæller Henning
Storm, beskæftigelsesleder og overordnet leder, af gruppen. Han fortæller videre om opgaverne: Arbejdet kommer
fra ”Natur, Miljø og Trafik” og finder sted
udelukkende i Odense Kommunes regi.
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Det kan være at udbedre skader på inventar og udstyr, bekæmpe bjørneklo,
holde styr på cyklerne ved banegården
og eventuelt fjerne uheldigt anbragte
cykler, holde tunnellen mellem perronerne ren, indrapportere hærværk og
mange andre typer opgaver.
Særligt attraktivt er det nok at hjælpe til
backstage ved events sammen med andre frivillige hjælpere, rejse de små træhuse indkøbt af kommunen, som bruges
ved festivaler og andre begivenheder. Ja,
der er nok tage fat på!
Blandt medlemmerne i korpset udtrykkes der en stor tilfredshed. På trods af
at lønnen kun er selve kontanthjælpen
føler de, at de virkelig gør en forskel, og
det er med glæde og stor samhørighed
i gruppen.
De opgaver, som Odense Citykorps skal
løse, er dermed relevante, udviklende
og motiverende opgaver, som hverken er
konkurrenceforvridende, eller som i forvejen løses igennem kommunal drift eller kontrakter med andre leverandører.

ARTIKEL

HVORFOR DET LIGE BLEV ODENSE!
af Lennart Greig
Om min far, Svend Herborg Greig, og
Dansk Modelflyveindustri, der blev en
Odensevirksomhed, samt lidt andet.
Min far er fra Skjern og født i 1916 som
den ældste og eneste dreng af en børneflok på seks. Faren var maler og meget efterspurgt, idet han havde ry for, at
afdækning ved malerarbejdet ikke var
nødvendigt, han kunne male, uden at
det stænkede.
Min far blev maler som sin far, hvilket
han kun i begrænset omfang var tilfreds
med.
Han var meget fascineret af flyvemaskiner. Han klippede flyvebilleder ud af
aviser og tidskrifter og samlede dem i
scrapbøger.

I julen 1934 fik han foræret Flensted
Jensens ”Modelflyvning”, og så var han
helt solgt. Han gik straks i gang med at
bygge modelflyvere efter bogen, og senere, da det ikke var nok, gik han igang
med at konstruere og bygge sine helt
egne modelflyvere.
I 1936 startede han Skjern Modelflyveklub, som regnes for den næstældste
modelflyveklub i Danmark.
I nabobyen Tarm lå en af de første forretninger herhjemme, som handlede med
dele til modelflyvere. Navnet var ”Modelmateriale”, og var ejet af Carl Rose.
Min far konstruerede en svævemodel
til ham, som hed ”Hangving”, og som
solgte godt.

Ekspeditionslokalet på Dansk Modelflyveindustri, Carl Baggers Alle 35 i 1943.

WWW.ODENSEBYFORENING.DK
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Min far arbejdede videre og optimerede
grundmodellen til et helt nyt svævefly,
som han kaldte op med sine initialer,
”SV-H1”. Med dette svævefly satte han
i 1937 to danmarksrekorder (9050 meter og 8 min. 57,6 sekunder).
Rose i Tarm brugte disse resultater
som reklame for byggesættene til
”Hangving”-flyet. Det blev min far så
knotten over, at han startede op for sig
selv. Han kaldte forretningen, ”Dansk
Modelflyveindustri”.
Senere lykkedes det ham ad 2 omgange at opkøbe: ”Modelmateriale” af Carl
Rose.
I begyndelsen var der ikke mere at lave,
end han selv kunne klare i sin fritid med
udskæring af træ, indkøb af øvrige ting
samt at få trykt tegninger. Når tingene
var klar, blev det hele pakket i papæsker
som byggesæt, og så kom der jo også
forsendelse og regnskab. Det hele var
ikke større, end det kunne foregå i farens malerværksted på loftet.
Ugebladet ’Illustreret Familie Journal’
begyndte at interessere sig for modelflyvning og salg af byggesæt. Før den tid
havde der vel været en ordre til forsendelse hver andet dag, men da ’Familie
Journalen’ begyndte at vise interessere,
og han var blevet udvalgt til at lave byggesættene, steg ordreantallet til typisk
200 om dagen. Der var næsten mere
end han kunne overkomme. Hele familien blev sat i sving i en overgang, indtil
der kunne hyres arbejdskraft og flyttes
til egnede lokaler.
Med til historien hører også, at min far
havde en amerikansk onkel ved navn:
Herman Gray, og som var ven med Amerikas præsident Franklin D. Roosevelt.
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Min far var meget begejstret for navnet Gray. Han søgte om at komme til at
hedde Gray, men tilladelse kunne ikke
opnås. I stedet blev det så Greig, som
dog trods alt var noget i den retning. Oprindelig var hans fulde navn: Svend Herborg Pedersen, hvilket så blev ændret til
familienavnet Herborg Greig.
Min far giftede sig i 1941 med min mor,
Martha, (født Vestergaard). Hun var slagterdatter fra en landsby, Astrup, ca. 10
km. fra Skjern. De fik mig året efter og
senere mine to brødre, Johnny og sidst
Stefan.
Min far var CB-undergruppefører i
Skjern, men så blev han af sognerådet
(Skjern blev først købstad langt senere)
udvalgt til at være snefoged. Det var
ikke lige ham, som faktisk hadede sne,
og så indebar det også, at man skulle
tidlig op og ud på gårdene uden for byen
for at hente karle til snerydning, når
sneen faldt.
Han forsøgte på flere måder at blive fri,
men det var borgerligt ombud, så der var
ikke noget at komme efter. Der var intet
andet at gøre end flytte til en anden by.
Det blev så Odense i maj 1942. Han
havde en stor kundekreds i forvejen
blandt Odense Model-Flyveklubs medlemmer, men medvirkende var også, at
Odense var en meget bedre forretningsby med langt bedre indkøbsmuligheder
end Skjern.
Villaen, Carl Baggers Allé 35, blev købt
og indrettet. Modelflyverbladet var på
besøg og skriver bl.a. i udgaven, november 1943:
En formiddag først i oktober aflægger
vor medarbejder et besøg hos Dansk Modelflyveindustri, hvor vi træffer den unge

ARTIKEL
fabrikant i hvid kittel og i fuld sving med
dagens arbejde i det store kontor- og ekspeditionslokale i stueetagen, omgivet af
to af industriens unge blondiner, nemlig
hans søster Lis Herborg, der overalt har
en hjælpende hånd parat, samt frk. Else
Hansen, der passer den omfattende korrespondance og andet kontorarbejde.
Det er hende, som skriver de regninger,
De får fra Modelflyveindustrien!
På væggene er der store modelflyvefotos, byggeplaner m.m. Langs væggene
er endvidere de store reoler med kæmpebundter af lister, finér, bunker af beklædningspapir, store æsker med byggesæt, glas med propellejer, små dunke
med dope og andre rare sager. Ved et
kæmpeskrivebord midt i lokalet er fabrikant Greig i fuld gang med indpakningen
og forsendelsen af byggesæt. Han er sin
egen ”svajer”, oplyser han.
Under loftet hænger Richard Jensens
flotte benzinmodel – helbalsakrop og
knaldrøde planer – som prikken over
”i”’et.
Vort blik falder på en faktura , hvor der
øverst til højre står: specialitet: Krigsflyvemaskiner(!). Da telefonen i det samme
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ringer, og fabrikant Greig tager den og
lidt efter siger: ”Javel, det skal altså
være 20 Spitfires, 20 Mosquitos og 8
Stukas, det skal straks blive afsendt”,
bliver vi endnu mere desorienteret, indtil
vi får at vide, det drejede sig om byggesæt til et af byens stormagasiner.
Fabrikanten viser os ned i den rummelige kælderetage, hvor vi først beser
snedkeriet, der ledes af værkfører Skovgaard. Her er moderne standsemaskiner, som med et snuptag lige så nydeligt
udstandser samtlige ribber til FJ7 på een
gang. Ved siden af er rundsaven, hvorpå
lister af alle mulige størrelser udskæres.
Begge disse maskiner passes af værkføreren selv. På båndsaven udskæres
delene til skalabyggesættene i kontur
af Aage Pedersen, som derved sparer
skalabyggerne for meget unødvendigt
arbejde.
I det tilstødende lokale er pakkeriet,
hvor den purunge Birthe Hansen tegner omrids på tilpassede træklodser til
båndsaven, lægger de udsavede dele i
æske m.m. Endelig ser vi det tredje kælderlokale, der tjener som lager, inden vi
går op i Greigs hyggelige lejlighed på 1.
sal, hvor gæstfrie fru Greig byder os velkommen.
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ARTIKEL
Allerede i slutningen af 1943 blev rammerne for trange i Fruens Bøge, og firmaet flyttede til Brogade i den indre by.
Fra Frederiksbroen kan man stadig på
bygningen på den anden side af Odense
Å og modsat Tobaksgården ane indskriften Dansk Modelflyveindustri i 1. sals
højde.
Succesen var stor, så det blev nødvendigt at indgå kompagniskab med Sven
Skov, hvilket senere skulle vise sig, at
være en ret dårlig ide, idet partneren,
iflg. min far, gik sine helt egne veje og
ikke var til at samarbejde med. Efter en
periode valgte min far så at stoppe og
begynde forfra med helt nye modeller.
Huset på Carl Baggers Allé var blevet
solgt, og vi var flyttet til Solsikkevej 7
i Kochsgadekvarteret. Min far kørte firmaet fra kælderen.
Ved krigens slutning byggede han et nyt
hus i haven bagved. Imponerende synes
jeg, at han selv gravede den store kælder ud med håndkraft eller ihvertfald
med meget ringe hjælp af andre.
Riisingsvej var en meget lille vej mellem
Solsikkevej og stedet, hvor Kochsgade
senere blev forlænget til. Ind mod byen
var der store dyrkede marker, der hvor
Risingskolen senere blev bygget.
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Først omkring 1947 blev vejen forlænget hen mod Kertemindejernbanen. Det
betød, at vi nu kunne få adgang fra vej til
det nye hus. Vores adresse blev Riisingsvej 30 - senere Risingsvej. Jeg husker
tydeligt, da man gravede kloakker ned.
Det foregik pr. håndkraft, hvor jorden
blev kastet fra hylde til hylde i en slags
reolsystem.
I en tid, hvor Kochsgade kun gik til Nellikkevej (Holmehusvej), og Kertemindevejen og Rundkørselen slet ikke var
etableret, var det spændende at følge
med i den eksplosive vækst af bygning
af boliger til alle sider i området.
Skulle man til Kerteminde, måtte man
tage vejen ud over Aasum. På cykel kunne man faktisk godt komme til Seden og
videre. Der var en smal træbro, nærmest
kun et spang over Odense Å derude.
Vollsmose eksisterede heller ikke. På
området havde Odense en kæmpe losseplads, hvor vi engang imellem sneg os
ind gennem et hul i hegnet.
Dengang havde folk god tid. Rigtig
mange byggede skalamodeller af krigsflyvere i byggesæt. De sad om aftenen
med file og sandpapir for at tildanne de
groft udskårne træklodser, så de kom til
at ligne modellen på den vedlagte
tegning.

ARTIKEL
Der blev malet og monteret gummihjul.
Sidst blev nationalitetsmærker og andre
mærker sat på.
Man kunne så have en flåde af små fly
stående på reolen. En udpræget hobby i
en tid, hvor der ikke var hverken fjernsyn
eller mobiltelefoner. Det var imidlertid
ikke det, der tog livet af skalamodellerne i træ. Det skete, da plasticbyggesættene kom frem.
I tiden på Risingsvej blev der også lavet
fiskestænger. Bambusstænger blev rettet ud under gasblus og manuel presning. På en slags drejebænk kunne
stangen monteres og rotere, når øjerne
skulle sættes på med en bevikling af
tråd. Der skulle også monteres håndtag
med gribere til fiskehjulet.
I et rum i kælderen var der et langt rør
med celluloselak ned i gulvet, så hele
fiskestangen sluttelig kunne nedsænkes deri, hvorefter stængerne på rad og
række kunne hænge til afdrypning og
tørring.
Der blev også lavet glasfiberstænger og
lidt splitcane.
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Det var en god forretning, indtil Østtyskland oversvømmede landet med fiskestænger til meget lave priser.
Der var vældigt mange tiltag i tidens løb,
herunder levering af hobbyartikler og
byggesæt til andre firmaer med deres
logo på.
En overgang havde min mor og far ”Greig
Hobbycenter” i Sct. Jørgensgade 12.
Senere var de tilbage i kælderen på
Risingsvej 30, hvor forretningen stadig
havde et stor udvalg af ting til hobby og
dermed mange trofaste kunder.
I de sidste år blev grøndlandske perler til
perlesyning det helt store hit.
Min mor syede modeller og underviste
kunderne, som var glade for hendes assistance. De kaldte hende for perlemor.
Min far havde fuld gang i forretningen
indtil kort før sin 80 års fødselsdag, hvor
sygdom og død satte et punktum.
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KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG PÅ ODENSE TEATER

ved Søren Rask, service- og sikkerhedsleder, Odense Teater

Flemming
Wedell
foto: foto:
Flemming
Wedell
tid
sted
tilmelding

>
>
>

mødegebyr

>

Onsdag den 2. december kl. 16.00 - 18.00
Odense Teater ved billetkontoret		
Mail: lennart@greig.dk eller Jens Ulrik Rasmussen,
29854817 - bedst mellem kl. 09 og 10 eller sms.
20 kr. - max. 30 deltagere

Mange af Byforeningens medlemmer
har sikkert besøgt Odense Teater, måske også bag kulisserne. Nu får medlemmerne mulighed for at høre om teaterets planer for fremtiden. Her tænkes
ikke på forestillingerne, men lokaleforholdene.
Hvorfor nedlægger man restaurant O.T.
på toppen af bygningen med den smukke udsigt over Kongens Have?
Hvad får teaterets gæster i stedet?
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Hvorfor flytter man skuespilskolen fra
Sukkerkogeriet?
Hvad bliver tilbage, hvilke scener?
Og allermest spændende. Hvilke lokaler
får man stillet til rådighed i det nybyggede Odeon, der for kort tid siden holdt
rejsegilde?
Disse spørgsmål og måske flere fra
medlemmerne er der mulighed for at få
besvaret ved Fyraftensmødet.

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 Silas Samuel Eriksen
Vestergade 81, 5000 Odense C.

TILMELDINGER

NB! - VIGTIGT!.

Byforeningens næste blad for 1. kvartal
2016 (januarnummeret) pakkes i uge 1
og kan tidligst være i medlemmernes
postkasser lørdag d. 9. januar.

HVORNÅR MODTOG I BLADET?

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.: 29 85 48 17 (Jens Ulrik).

Vi har en sag kørende med Post Danmark, så giv venligst besked på mail:
lennart@greig.dk eller Jens Ulrik tlf.:
29854817 bedst mellem kl. 09 og 10,
evt sms, så postvæsenet kan få oplysningerne, og vi kan få ret i vor klage på
udbringning.
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- og var teksten på jeres postkasse i
overensstemmelse med teksten på labelen på bladet?
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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).

HVORFOR DET ÅBNE BESTYRELSESMØDE?
- Fordi vi som forening er nødt til at gå på to ben, hvis vi ikke
vil uddø!
- I foreningens formål slås det fast, at vi skal arbejde med
emner vedrørende Odense bys liv i fortid, nutid og fremtid.
Gennem foreningens forskellige arrangementer og besøg har
vi realiseret kendskabet til fortid og nutid, og medlemmerne
er trofast mødt op og har givet udtryk for stor tilfredshed med
arrangementerne. Det håber vi, de fortsat vil til de kommende
tilbud. Men jeg fornærmer vist ingen ved at sige, at vi er mange
i den tredje alder! Vi er nødt til at få fat i yngre medlemmer,
dem der er byens fremtid.
Netop i disse år, hvor kæmpe kraner rejser sig i centrum og nye
boligkvarterer opstår, må der kunne skabes interesse blandt
de unge familier for at deltage i debatten om, hvordan vores by
skal udvikle sig. Den debat kalder jeg det andet ben.
Hvis vi som interesseforening vil tages alvorligt hos politikere,
byplanlæggere og ikke mindst pressen, skal vi markere os med
konstruktive forslag og seriøst modspil. Om ikke for vores egen
skyld, så for vores børn og børnebørns.
Så kære medlemmer! Vis I holder af jeres by. Kom og deltag i
debatten – gerne med et yngre menneske under armen
Lis Andreasen, formand
Mødet finder sted i Skt. Knuds salen, Odense Domkirke,
Klosterbakken 2, Odense C.
Mandag den 16. november kl. 19.30 – 21.00.
Der er naturligvis gratis adgang.
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