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NYT FRA BESTYRELSEN

Bestyrelsen har i rækken af arrangementer forsøgsvis - som et supplement til de mange populære
besøgsture - afholdt to regulære
medlemsmøder i efteråret 2007.
Dels oktobermødet med Johs. Nørregaard Frandsen om vor selvopfattelse af byen Odense og dels
novembermødet om vort fortsatte
medlemskab af By & Land.
Fremmødet gav ikke nogen entydig indikation på, om forsøget lykkedes. Bestyrelsen agter derfor at
fortsætte med at arrangere medlemsmøder med aktuelle emner en
stund endnu.
Der er arbejdet en del i de sidste
måneder med en nyopsætning af
hjemmesiden med henblik på en
forenkling af sidens vedligeholdelse og brugerflade. Der vil således i starten af det nye år ske en
smidiggørelse, der medfører en del
ændringer.
Vi savner et foreningslogo, så hvis
nogen i vor medlemskreds skulle
have evner og ideer på dette felt,
vil vi gerne høre om det.
Tillige søges en IT-kyndig hjælper,
der vil være villige til at scanne
vore ældre numre af bladet ind til
hjemmesiden. Foreningen vil på
den måde kunne få et tilgængeligt
arkiv for 32 års arbejde, hvilket
mange vil være glade for.
Endelig er der stadig en ledig bestyrelsesplads, som vi ønsker besat.
Venlig hilsen Formanden
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FORMANDENS KLUMME
ved Frede Madsen

Kære medlemmer
Vi har nu taget afsked med 2007. Året
der i Byforeningens arbejde på forskellig vis var præget af industrikulturens
år. Både bladets spalter og en række af
vore arrangementer skulle gerne have
sat focus på den periode, der har sat afgørende præg på vor by.
Byforeningen brugte derudover en del
kræfter – og tid - på den aktuelle sag
om sammenknytningen af BY og HAVN,
hvor Th.B. Thrigesgades forløb var en
væsentlig del af diskussionen. Her har vi
den endelige afgørelse til gode endnu.
Hvad er der så udsigt til for det kommende år?
Udformningen af Kongens Have samt
indretningen af Grønnegade og Gråbrødre Torv er allerede i spil.
Der er ingen tvivl om, at trafikbilledet i
Odense har ændret sig på bekymrende
vis i de seneste år.
I Odense som i andre større byer støder
vigtige interesser sammen i det hastigt
eskalerende trafikbillede.
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Bevarelse af en miljø- og kulturvenlig
bykerne og samtidig at kunne klare behov og efterspørgsel for det intense trafikmønster er en påtrængende opgave
for alle købstæder, men ikke mindst for
storbyerne.
Der vil være mange hensyn at tage. Afviklingen af nødvendig varetransport,
centrale parkeringsmuligheder for både
cykler og biler og et kollektivt trafiktilbud, der kan gøres attraktivt nok til at
kunne være et seriøst alternativ til privatbilismen, er nogle af de mest iøjenfaldende områder.
Vi vil givet møde mange lokale problemstillinger herom i det kommende år.
Byforeningen er parat til at indgå i diskussionen og deltage i arbejdet for at
præge udviklingen i vor by – også på
disse felter.
Frede Madsen
formand for Byforeningen
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AFVIKLEDE ARRANGEMENTER

foto: Flemming Wedell

foto: Jens Amtoft

sammendrag af aktiviteter afholdt i oktober, november og december.
tekst: Frede Madsen

foto: Jens Amtoft

foto: Flemming Wedell

Den 28. oktober gik Byforeningens studietur langs Vejle Å gennem Grejsdalen
med stop ved adskillige mindelser om
den gamle industrielle foretagsomhed.

En lørdag i november besøgte Byforeningen Foss Fabrikker i Ryttergade. Det var
et meget personligt møde med en mand,
direktør Foss – og en familie, der på meget nært hold har gjort den industrielle
udvikling med. Opgang og nedgang, tilgang og afgang var nøgleordene i direktørens meget personlige beretning.

Studieturens mål var Industrimuseet i
Horsens, hvor man i mere end en forstand fik et levende indtryk af den
svundne tid, som adskillige af studieturens deltagere dog havde klar erindring
om.
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Året afsluttedes med en havnevandring
i selskab med byrådsmedlem Per Berga,
der på sin velkendte engagerede måde
orienterede de fremmødte byforeningsmedlemmer om den aktuelle situation
på havnen. Det er et område, hvor der
virkelig sker noget i denne tid.

BAG OM BYFORENINGEN

FORNEM HÆDERSBEVISNING TIL POUL KARMDAL

foto: Birte Landorph

tekst: Birthe Landorph

Ved Bestsellerfondens årlige 2-dages
konference den 12.- 13. oktober i København om bygningskultur, blev Byforeningen for Odenses tidligere formand
Poul Karmdal hædret ved tildeling af
Bestsellerfondens Ildsjæl pris.
Under overskriften ”Livsglæde på tværs
af landegrænser og kulturer” byggede
temaet for konferencen på et citat fra
”39 fragmenter til en bypoetik”
”Gode byer skaber gode liv, men, hvad
er gode byer og hvad er livskvalitet? Det
bliver vi aldrig færdige med at tænke
over og diskutere. Byen er altid i udvikling, altid på vej et eller andet sted hen.
En by er på én gang et fysisk og et mentalt fænomen. Derfor arbejder vi med
både det sociale og det fysiske – byens
liv og byens sten”.
Undertegnede havde den glæde at være
blandt deltagerne, da Poul modtog hæ-
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dersbevisningen under middagen i den
store, smukke sal på beletagen i det fornemme Lindencrones Palæ i Bredgade
i København restaureret af Bestsellerfonden, under overværelse af de ca. 100
arkitekter, byplanlæggere, museumsengagerede, politikere, forskere, entreprenører m.fl., som deltog i konferencen, der var arrangeret af Britta Schall
Holberg MF, Klaus Hansen, formand for
LLO, Troels Holck Povlsen, Bestseller
og formanden for Nationalkomitéen for
Bygningskulturens Dag, fhv. borgmester
Knud Olsen.
Knud Olsen fremhævede i sin begrundelse for indstillingen bl.a. at Poul i en
årrække var ministerudpeget medlem af
Nationalkomitéen for Bygningskulturens
Dag i Danmark. Et initiativ, som Europarådet for år tilbage tog til, under den fælles overskrift ”European Heritage Days”,
at få oprettet komitéer i 40 europæiske
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GENERALFORSAMLING
lande. Formålet var bl.a. at inspirere og
motivere til og igangsætte aktiviteter
for at skabe interesse og medleven for
den europæiske bygningskultur. Han
fremhævede Pouls store engagement,
begejstring og utrættelige ildsjælsarbejde i forbindelse med bevarings- og fredningsopgaver, ikke blot lokalt, men også
på landsplan, som udtryk for en sand følelse af medansvar for kulturmiljøer og
landets kulturarv.
I Byforeningens bestyrelse kan vi fuldt
ud genkende og tilslutte os Knud Olsens
beskrivelse af Poul Karmdals utrættelige arbejdsindsats og aldrig svigtende
interesse for sin bys bygnings- og planmæssige historie og udvikling. Og mon
ikke foreningens medlemmer er enige
med os?

tid

> torsdag den 24. april,
klokken 19 00
sted
> Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15
tilmelding > Frede Madsen,
66 13 58 45 eller
Søren Michael Nielsen,
65 91 01 42
mødegebyr > gratis

I 15 år var Poul foreningens meget aktive formand. Han er i dag Æresmedlem
af foreningen og fra sin plads som suppleant i bestyrelsen stadig med til at
præge foreningens arbejde via sin store
viden og erfaring og sit kendskab til arbejdsgange hos myndigheder og institutioner.

Hermed indkaldes til den ordinære
generalforsamling i Byforeningen for
Odense.

Vi i bestyrelsen glæder os over samværet med Poul og det fortsatte samarbejde i Byforeningen for Odense og ønsker
ham hjertelig til lykke med Bestsellerfondens fornemme og velfortjente hædersbevisning, som blev ledsaget af en
check, som Poul har besluttet skal gå til
en rejse for ham og Hanni i det nye år.

Endelig dagsorden sammen med revideret regnskab bekendtgøres i bladets
aprilnummer, der foreligger primo april.

Birte Landorph
sekretær
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Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag indsendes til formanden senest
20. marts 2008.

På bestyrelsens vegne
Frede Madsen
Formand
OBS!
Efter generalforsamlingen vil Kristian
Isager i ord og billeder berette om
Byforeningens første turbulente tid i
1970´erne.

KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG PÅ TIDENS SAMLING
foto: Flemming Wedell

ved formand Lis Andreasen

tid
sted
tilmelding
mødegebyr

>
>
>
>

torsdag den 24. januar, klokken 19 00
Indgangen til Tidens Samling, Brandts Passage 29, 2. sal
Jens Ulrik Rasmussen, 66 18 64 38 eller Poul Karmdal, 66 14 27 72
40,- kr. pr. person. Kaffe med kage 20,- kr.

Tidens Samling er et fint eksempel på et
levende museum, der giver mulighed for
at opleve den nære fortids atmosfære i
tidstypiske omgivelser.
Her er netop lige åbnet en ny spændende
udstilling i serien Dansk Design ABC.
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Tidens Samling guider os rundt, og vi ser
tidstypiske eksempler på udviklingen indenfor formgivning.
Ved kaffen, hvortil der serveres ægte
gammeldags kiksekage, bliver der lejlighed til at høre museets nye formand
Lis Andreasen fortælle om museets udvikling og fremtidsplaner, der bl.a. indeholder et stort ønske om en menneskevenlig elevator til afløsning af den stejle
trappe.
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KOMMENDE AKTIVITETER

ODENSE TEKNIKUM

foto: Flemming Wedell

Odense Teknikum, Ingeniørhøjskolen, Det Tekniske Fakultet u. Syddansk Universitet
ved afdelingsleder Ivan Godskesen

tid
sted
tilmelding
obs
mødegebyr

>
>
>
>
>

fredag den 26. februar, klokken 19 00
Hovedindgangen ud imod Hjallesevej. Indkørsel fra Niels Bohrs Allé 1.
Jens Ulrik Rasmussen, 66 18 64 38 eller Poul Karmdal, 66 14 27 72
Kniber det med transport, så kontakt ovenstående!
25,- kr. pr. person.

Ja, navnet viser en udvikling, som har
gjort uddannelsesstedet kendt, respekteret og opdateret.
Skolen tilbyder en bred vifte af uddannelser spændende fra traditionelle beregninger af bærende konstruktioner til
laboratorier, hvor der udvikles robotter,
som bl.a. kan luge ukrudtet væk – eller,
som vi har set på Skibsværftet, skære
store stålplader til.
Robotter kan sågar sortere vasketøj.
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Afdelingsleder Ivan Godskesen har lovet at fortælle om skolens betydning for
udviklingen. Vi ser først nogle af bygningerne og de nuværende undervisningslokaler
Over en kop kaffe hører vi om det fremtidige samarbejde med Syddansk Universitet, hvor skolen som Det Tekniske
Fakultet i løbet af få år opfører egne nye
bygninger.

KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG I SCT. ALBANI KIRKE
ved tidligere skolebestyrer Ole Nielsen

foto: Flemming Wedell

Det er i år 100 år siden den katolske Sct.
Albani kirke blev opført som afløser for
”Patronatsgaarden”, der i 1869 var købt
af stamhuset Hvedholm og indrettet til
den første menighed for den katolske
kirke efter reformationen.
Den smukke kirke blev senere frilagt i
forbindelse med gadegennembruddet i
1960’erne og fremtræder nu markant
på Albani Torv ved siden af Det Adelige
Jomfrukloster.
Kirken fik for netop 50 år siden sin fjerde
klokke og tårnet har for få år siden gennemgået en restaurering, så den nu er
klar til jubilæet, der fejres til efteråret.
Kirken er nabo til den katolske skole i
Adelgade. Tidligere skolebestyrer, Ole
Nielsen har venligt lovet at fortælle Byforeningens medlemmer om kirken,
dens indretning og symbolerne.
Ole Nielsen vil også gerne fortælle lidt
om den katolske tro, ligesom han gerne
svarer på spørgsmål.
Kirken er tegnet af den kendte arkitekt
A. Schneider, der blev foretrukket frem
for den lokale arkitekt Niels P. Jensen,
idet han havde tegnet mere end 55 gotiske kirker i Tyskland...
tid
sted
tilmelding
mødegebyr

>
>
>
>

tirsdag den 11. marts, klokken 19 00
I kirken, Albani Torv 7
Jens Ulrik Rasmussen, 66 18 64 38 eller Poul Karmdal, 66 14 27 72
25,- kr. pr. person.
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VISION FOR ODENSE

Indlæg af Johannes Lollesgård, tidligere Citychef

I de sidste par år har der været en stor
investeringslyst fra lokale og udefrakommende investorer til at udbygge centrale
dele af Odense.
Mange har understreget betydningen af
at få bundet byen sammen af forskelligartede elementer, der i størst mulig grad
er unikke og som derfor med stor styrke,
vil være med til at placere Odense som
Regionens hovedstad.
Traditionelt har mange nok tænkt på bymidten i Odense som gågaderne Vestergade og Kongensgade.
Man bliver nødt til at tænke stort og anderledes, hvis vi virkelig ønsker at nå
de store mål, som vi vel alle ønsker opfyldt.
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Et nyt butikscenter opføres på det gamle
godsbaneareal og slagterigrund, som vil
styrke den nordlige del af Kongensgade
og medvirke til at få skabt en naturlig
forbindelse til havneområdet.
Her er det så, at vi skal prøve at tænke
anderledes for ikke at få skævvredet
city.
Vi vil nu få en bykerne, hvor vi mod øst
har den historiske by med H.C .Andersen
kvarteret, og mod vest er der kræfter, der
arbejder på at få opbygget et latinerkvarter med unikke butikker, Brandt med de
mange kulturtilbud, gallerier og cafeer.
Mod nord omkring godsbanearealet opføres et storcenter og længere mod nord
er havnen med alle dens muligheder.

INDLÆG

Mod syd har vi hele den grønne å-dal
med Munkemose og Eventyrhaven.
Vi har altså 4 unikke ”ankre” som binder
city sammen.
Denne måde at se og udvikle bymidten
på, vil betyde, at Odense klart distancerer sig fra ”alle konkurrenterne” mellem
København, Århus og Hamburg. Dermed
kan det være et led i vores overordnede
vision om at rykke op på den 3. plads i
Danmark, som vi burde ligge på.
Der er imidlertid nogle forhold, som skal
være i orden, inden vi kan få størst mulig glæde af alle elementerne i vores vision.
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Det er af stor betydning, at det bliver
muligt at markedsføre Latinerkvarteret i
slutningen af 2008. Da Latinerkvarteret
er ”styret anarki” uden en central investor, er det meget vigtigt, at kvarteret
bliver skudt godt i gang, nu hvor der er
vækst i privatforbruget, så såvel cafeer,
restauranter som detailhandel har overskud til at investere.
Det skal nå at blive en succes inden opstarten af det nye storcenter på godsbanearealet og slagterigrunden.
En af de væsentlige betingelser for at få
succes er, at Vestergade - fra Kongensgade til Søndergade - ændres til gågade,
hvilket indebærer at busserne vil køre
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ad Filosofgangen, Klaregade til Klingenberg.
Den 1. juli sker der en samkøring af
busdriften mellem Fynbus og Odense
Bytrafik, og dermed får vi en helt ny trafikplan.
Vi har en klar forventning om, at man
samtidig flytter busserne væk fra Vestergade.
I Grønnegade er man i gang med planlægningen af et nyt underjordisk parkeringsareal, og byen får endnu en centralt
placeret plads med mange muligheder.
Der har været røster fremme om at lukke Vindegade af ved Kongensgade. Det
vil vi meget kraftigt advare mod, da det
forringer mulighederne for en naturlig
adgangsvej til parkeringsarealerne omkring Gråbrødrestræde.
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Hvis man ønsker at lave en ændring af
Vindegade, vil vi foreslå, at man ensretter Vindegade fra Føtex og frem til Jernbanegade.
Dermed får man en naturlig vej til alle
parkeringsområderne i midtbyen.
Lad os prøve det i en periode, og se hvordan det virker
Et vigtigt område, som kræver en snarlig løsning, er afmærkningen af parkeringspladserne i city. For at undgå at bilisterne cirkler rundt i midtbyen, ville det
være en god ide at anbringe elektroniske
tavler ved indfaldsvejene, så bilisten allerede inden indkørsel til selve city ved,
hvor der er ledige parkeringspladser.
Gråbrødre Plads er planlagt fornyet og
ændret i 2008 til 2009. Det kunne være

INDLÆG

interessant at få afklaret, om det ikke
var hensigtsmæssigt at lukke Jernbanegade af ved Grand Hotel og lade gågaden starte her.
Et problem, som alle taler om, men som
ingen gør noget ved, er de mange cykler, der flyder i city til stor gene for de
mange mennesker, som færdes i byen
hver dag.
Nu skal der gøres noget ved det, da det
er en skændsel for byen.
Ingen myndigheder vil tilsyneladende
røre ved det – kommunen har ingen lovhjemmel til at fjerne ulovligt parkerede
cykler, og politiet har ingen ressourcer,
så derfor sker der ikke noget.
En mulighed ville være flere cykelstativer i gaderummet mellem Kongensgade
og Søndergade, når busserne ikke kører
mere i det område.
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Det ville også være godt, hvis den enkelte cyklist udviste noget mere disciplin,
og at myndighederne samtidig førte
mere kontrol og greb ind, når en cyklist
var ved at parkere sin cykel uden for de
opstillede cykelstativer.
Et sidste problem som jeg vil tage op her,
er forbindelsen med den gamle bydel og
city ved Thomas B. Thriges gade.
Her er flere løsninger lagt frem.
Skal man nedgrave gaden eller ændre
trafikmønstret, så det kun er busser og
langsom trafik, der kører i gaden?
Træf en beslutning med en sådan kvalitet, at vores børn og børnebørn ikke,
siger: Hvad var det for tåber, der besluttede at ændre Thomas B. Thriges gade
i 2008?
Johannes Lollesgård
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ODINPRISEN 2007
tekst af Poul Karmdal

ODIN-prisen er indstiftet af Byforeningen
for Odense i 1985 og gives til en bygherre, der har vist initiativ, virkelyst og økonomisk offervilje, samt sans for kvalitet
i forbindelse med et bevaringsværdigt
eller nyt Odensehus.

1985 ODIN-prisen til Lottrups Gaard,
Vestergade, for bevaring af den
gamle købmandsgård.

Har nogle af vore medlemmer kendskab
til egnede emner hertil for året 2007
???

1988 ODIN-prisen til Grethe og Chr.
Flensted for huse i Ramsherred
4 og 6, som påskønnelse af en
velgennemført og smuk restaurering.

Hvis I har, så send et par ord herom til
bestyrelsen med begrundelse herfor og
hvem vi evt. må kontakte, når vi ser på
emnerne.
NB
Guden Odin gav navn til Odense. Ved
indstiftelsen af ODIN-prisen udtaltes om
statuen af den djærve gud og hans to
trofaste ravne, Hugin og Munin at Hugin
betyder ”kundskab” eller ”tanke” og Munin betyder ”hukommelse”.
To begreber, som er helt centrale for Byforeningen for Odense.

Hukommelse, fordi den, som bygger
eller restaurerer, bør erindre, hvordan
byen var før, så der ikke begås forsyndelser imod udseende og naboskab.

Kundskab, fordi der kræves håndværks-

1986 ODIN-prisen til Sukkergaarden,
Frederiksgade.
1987 Ingen ODIN-pris.

1989 ODIN-prisen til Provstegården
for bevaring af den historiske
bygning i forbindelse med nyt
byggeri på denne grund og naboarealer.
1990 ODIN-pris til Hunderupgade 3,
for en fin, privat istandsættelse
afhuset, som ligger i den gamle
Hunderup landsby, hvoraf størstedelen nedbrændte i 1833.
1991

Ingen blev fundet værdige !

1992 Man overvejede en skændselspris til dårlige eksempler.
1993 ODIN-pris til hjørneejendommen
Kongensgade - Vestergade for
en facadeistandsættelse, som
gerne skulle smitte af på Kongensgade.

mæssig kunnen hos bygmesteren og
kærlig omtanke hos bygherren, så fortidens fejltagelser ikke gentages.

Desuden en ODIN-pris til Allégade 25 for privat byfornyelse af
ejendom m. portparti og smukke gamle lejligheder.

Udfordringen er at finde et byggeri, der
lever op til disse idealer!

1994 ODIN-pris til Overgade 28 for
byfornyelse af Overgade 28. ved
arkitekt Frede Nielsen.

Poul Karmdal
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1995 ODIN-pris til Inspiration Zinck
for facaderenovering i Vestergade, hvor man denne gang har
farvesat i respekt af bygningens
stil.

2001

1996 ODIN-pris for bevaring og ombygning af Den gamle tekniske
skole i Frue Kirkestræde til menighedslokaler for Frue Kirke
samt nye boliger.

2002 Oluf Bagers Mødrene Gaard,
Nørregade 29 for den vilje
og det økonomiske vovemod
Haandværker- og Industriforeningen har vist til at renovere
denne minderige og forsømte
ejendom.

Desuden en ODIN-pris til Sankt
Knuds Apotek for ejendomsistandsættelsen med respekt for
den gamle apotekerbygning på
hjørnet af Vindegade - Kongensgade.
1997

Til Odense Teater som påskønnelse af de nye tilbygninger, der
har skabt en moderne facade
hvis åbne og let svungne form
understreger den oprindelige
bygnings fornemme og værdige
præg.

1998 Der blev ikke fundet værdige
emner !
1999 Odense kommune for en smuk
bro over Odense å ved Skovalléen i Fruens Bøge, som tillige
har tilstrækkelig frihøjde til at
Bådfarten kan sejle under den.
2000 TV2 / FYNs nye TV-hus på Olfert
Fischersvej 31 v. Blangstedgård.
Et smukt udformet hus, der åbner sig imod de grønne områder.
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H.C.Andersen Skolen, Tjørnehaven 175, Vollsmose. En flot ny
skole med fin beliggenhed og
veldisponeret indretning med
henblik på fremtiden.

2003 Byejendommen Nørregade 32
(Hjørnet Asylgade / Nørregade)
for en fin restaurering og nænsom tilbageførsel af facader (
efter brand ) til modernismens
typiske arkitektur i 1930’erne.
2004 Rosenbækkaréen som en ny
kulturakse i byen med kollegier,
boliger og porthus med galleri.
Tillige med smukke kunsrværker i bækkens forløb.
2005 Nørregård Mikkelsens nye domisil på Odense Havn for den
fine og spændende arkitektur
ude – såvel som inde – der er
tro imod det oprindelige havnemiljø.
2006 For med omhu og stor respekt
at have restaureret Villa Petri,
der var et stilrent herskabshus
opført til amtsvejinspektør Petri
på Aabrinken overfor Domkirken
og byens palæer.
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KOMMENDE AKTIVITETER

MUNKE MOSE UNDER ÆNDRING

foto: Flemming Wedell

et stryg ved Havhesten
ved landinspektør Jan Hald Kjeldsen

tid
sted
tilmelding
mødegebyr

>
>
>
>

onsdag den 2. april klokken 17 00
Broen ved Havhesten
Jens Ulrik Rasmussen, 66 18 64 38 eller Poul Karmdal, 66 14 27 72
25,- kr. pr. person.

Odense Å skal have et nyt stryg ovenfor
Havhesten udenom stigbordene. Projektet startes her i 2008.

”siddetrin” langs stryget. Den eksisterende bro forlænges og der skabes en
lille ”ø i åen”.

Kom og hør landinspektør Jan Hald
Kjeldsen vise og berette om Stryget, der
skal give dyrelivet bedre vilkår, idet havørreden (og andre fisk) lettere kan forcere opstemningen.

Med virkeliggørelsen af dette projekt tilføres Odense et nyt mødested.

Samtidig åbnes for publikumsadgang
til åen, idet der anlægges trapper med
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Kom og følg med i arbejdet, så arrangerer Byforeningen besigtigelser i løbet af
sommeren!

KOMMENDE AKTIVITETER

EN FORÅRSAFTEN PÅ ODENSE TEATER

foto: Flemming Wedell

Backstage i teateret, platte i restauranten og Sommer i Tyrol

tid
sted
tilmelding
obs
pris

>
>
>
>
>

onsdag den 7. maj klokken 17 00
Odense Teater v. billetsalget
senest 15. februar til Frede Madsen, 66 13 58 45
begrænset deltagerantal
400, - kr. pr. deltager - betaling via girokort

Tilmelding noteres efter ”Først til mølleprincip” - dog prioriteres medlemmer,
der ikke var med sidste år.
Betaling via tilsendt girokort ultimo februar.
På baggrund af sidste års succes har Byforeningen indgået en tilsvarende aftale
med Odense Teater til afvikling på en
forårsaften..
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Besøget omfatter en rundvisning på teatret hvor bl.a. de nye faciliteter tages i
øjesyn, og vi får et kik bag scenen.
Derefter indtages en teaterplatte i Teater Cafeen med udsigt til en forhåbentlig
grøn Kongens Have.
Endelig vil besøget på festlig vis afrundes med sæsonafslutnings-forestillingen Sommer i Tyrol.
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KOMMENDE AKTIVITETER

BESØG PÅ ODENSE ASSISTENSKIRKEGÅRD

foto: Flemming Wedell

ved stadsarkivar Jørgen Thomsen

tid
sted
tilmelding
mødegebyr

>
>
>
>

tirsdag den 27. maj, klokken 19 00
Ved kirkegårdskapellet, Heden.
Jens Ulrik Rasmussen, 66 18 64 38 eller Poul Karmdal, 66 14 27 72
25,- kr. pr. person.

Dødens Haver bliver Kirkegårde ofte benævnt, fordi her er stille og roligt. Stedet
repræsenterer en kultur der vidner om
byens udvikling, dens borgere – kendte
såvel som ukendte – og deres historie.
Vi samles i Kirkegårdskappellet, hvor
Stadsarkivar Jørgen Thomsen fortæller om Kirkegårdens historie og siden
guider Byforeningen på en tur rundt,
hvorunder vi ser og hører historien om
18

de flotte gravmæler, mausolæer og fredede steder.
Tiderne skifter og kirkegårdskulturen,
som er et særkende for Danmark ændrer sig og forsvinder.
En udvikling fra trækors, der blev taget ind om vinteren, til gravsten, støbejernskors, smedejern og gravgitre. Sørgende figurer og anden symbolik.

KONTINGENT

UNDERTEGNEDE ØNSKER AT TEGNE MEDLEMSSKAB
Giro nr. 1551 555 4985

NAVN

enkelt medlemsskab
200 kr./år

VEJ

hustand
250 kr./år

POSTNUMMER/BY

ønsker ikke tidsskriftet

By & Land

kontingentet reduceres
50 kr./år
Eventuelt indmeldt af

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



UNDERSKRIFT/DATO

BEDRE END EN RUDEKUVERT

BY & LAND

Benyt venligst det vedlagte girokort for
indbetaling af årets kontingentet.

Du kan læse mere om By & Land på
landsforeningens hjemmeside:
www.byogland.dk.

EN LETTELSE I VENTE

Fra 2009 indføres muligheden for indbetaling af årskontingentet via PBS.

WWW.BYFORENINGENFORODENSE.DK
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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).

KRISTIAN ISAGER
foto: Andreas Isager

Kristian Isager kunne se nye muligheder
i arkitekturen og på kreativ måde udnytte de kvaliteter, som mange af vore
gamle hæderkronede bygninger og institutioner var besjælet med – og genskabe dem i en anden og mere tidssvarende
funktion til glæde for ejere, medarbejdere, byens borgere – og ikke mindst en
række tilrejsende udenbys betragtere og
beundrere!
Brandts Klædefabriks omskabelse fra
industrikompleks til en landskendt kulturinstitution og Odense Kvægtorvs
ændring til TV2’s Hovedsæde er blandt
hovedværkerne i Kristian Isagers visionære arkitektfunktion.
Lokalt bør også nævnes Odense Vandselskabs ændring (bevaring) på Vandværksvej og Toldkammerbygningens bevarelse på Østre Stationsvej.

BYFORENINGEN FOR ODENSE er opstået
ret spontant på grund af en række iøjenfaldende ændringer i det odenseanske
bymiljø i 1970´ernes midte.
De fleste af de aktive personer fra dengang har af forskellige grunde forladt
foreningens platform. Den unge arkitekt, Kristian Isager var med fra starten
i marts 1976 til april 2007. Han har om
nogen fået virkeliggjort foreningens formål, hvilket ses flere steder i vor by.
WWW.BYFORENINGENFO RO D E N S E . D K

Det er derfor ganske naturligt og med
stor glæde og stolthed, at vi i bestyrelsen
vil udnævne Kristian til æresmedlem i
den forening, han har været et aktiv for i
så mange år. Tak og Tillykke, Kristian!
Udnævnelsen vil rent praktisk ske på
foreningens generalforsamling den 24.
april, hvor Kristian er inviteret til at give
sit bidrag til underholdningen.
Bestyrelsen for BYFORENINGEN FOR
ODENSE

