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Beboerblad for Skt.Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret



Husk at tegne / forny medlemskab af BEBOERHUSET for 2017

Medlemskabet af beboerforeningen BEBOERHUSET følger kalenderåret, så nu er det
tid til fornyelse eller til at tegne et medlemskab, hvis du ikke har været medlem før.
Se hvorfor her på siden.
Indbetal 125 kr. på vedlagte indbetalingskort eller på foreningens konto i Folkespare-
kassen: Reg.nr. 9860, kontonr. 0000377198. Så er du medlem i 2017.
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pladser.
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Beboerforeningen BEBOERHUSET

Godthåbsgade 30 B,
bestyrelsen@beboerhuset-godthaab.dk

Formand: Carl Flemming Schultz
Fredensgade 21, tlf. 61 26 28 29
carlflemmingschultz@gmail.com

Næstformand: Niels Andersen
Fredensgade 33, tlf. 29 25 29 50
fredensgade33@gmail.com

Kasserer: Frauke Schaumburg
Skt. Knuds Gade 43, tlf. 26 24 78 30
fraukesch@hotmail.com

Sekretær: Nikolaj Møller Pedersen
Skt. Knuds Gade 33, tlf. 27 20 89 87
nick_mp@hotmail.com

Bruno Bresler
Skt. Knuds Gade 58, st.th, tlf. 66 17 82 96
brunobresler1946@gmail.com

Pernille Hamming
Godthåbsgade 57, 1.th, tlf. 25 54 53 25
pernillehamming@gmail.com

Kirsten Ramsing
Kronprinsensgade 36, tlf. 40 19 69 95
kram@odense.dk

Gary Sheridan
Skt. Knuds Gade 41, tlf. 66 12 57 44
hansensheridan@galnet.dk

Sanne Storm
Fredensgade 35 B, tlf. 61 71 99 24
sannestorm@yahoo.dk

Suppleant: Jan Berthel
Fredensgade 35 B, tlf. 20 19 56 02
jb@alumeco.dk

Suppleant: Lars Bo Frederiksen
Kronprinsensgade 36, tlf. 41 10 41 06
lbf@influx-aps.dk

Kunståbent

Mia Keinke
Monbergsvej 41, st. lejl. 6, tlf. 66 12 26 36
drossel3@mail.tele.dk

Ingelise Bech Hansen
Fredensgade 21, tlf. 61 79 49 19
ingelisebechhansen@gmail.com

Madklub

Stinne Hvam
H.C. Andersens Gade 31, tlf. 42 50 73 74
stinne@ffsm.dk

Bliv medlem af beboerforeningen

BEBOERHUSET

Beboerforeningen BEBOERHUSET er en
forening hvis formål det er at arbejde
for trivslen for beboerne i Skt. Knuds
Gade- og Godthåbsgadekvarteret, at være
talerør for beboerinteresser i kvarteret og
at afholde sociale arrangementer i beboer-
huset i Godthåbsgade 30 B. 

For at kunne bruge beboerhuset skal man
være medlem af beboerforeningen BEBO-
ERHUSET (hvis man bor i kvarteret) eller
støttemedlem (hvis man ikke bor i kvarte-
ret). Eneste forskel på de to medlemska-
ber er, at medlemmer har stemmeret på
foreningens generalforsamling, hvad støt-
temedlemmer ikke har. Begge typer med-
lemskab gælder for hele husstanden (som
selvfølgelig gerne må tegne flere). 

Huset kan også lejes til private arrange-
menter. For at kunne leje huset skal man
være medlem som beskrevet ovenfor.

Et års medlemskab/støttemedlemskab
koster 125 kr. og gælder kalenderåret.
Kontingentet går til drift af BEBOERHUSET
(forening såvel som hus). 
Send mail med navn og adresse til 
bestyrelsen@beboerhuset.org 
og indsæt kontingentet på foreningens
konto: Folkesparekassen Reg nr. 9860
Konto nr. 0000377198

Udlejning af BEBOERHUSET

Ønsker du at leje beboerhuset, 
skal du skrive en mail til 
udlejning@beboerhuset.org 
med dato, navn, adresse, telefonnummer
og mailadresse. Så kontakter vi dig
hurtigst muligt. Se mere om udlejning på
vores hjemmeside: www.beboerhuset.org

Caféaftener:
Onsdag kl. 20–22
Alle er velkomne

Kunståbent:
Første onsdag i 
måneden kl.20–22
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Nyt fra bestyrelsen
– eller: Skal Beboerhuset lukke?

Vi håber det ikke, men risikoen er
der. 

Som de fleste i kvarteret ved, bor
beboerforeningen BEBOERHUSET
til leje i kommunens ejendom
Godthåbsgade 34 B. Samtidig lejer
fritidsklubben Regnbuen Klub sig
ind hos beboerforeningen i dag-
timerne. Og Regnbuens husleje er
afgørende for at beboerforeningen
kan betale sin husleje. 

Sådan har det været siden 1990.
Men nu har Odense Kommune som
led i besparelser besluttet at 
lukke alle byens fritidsklubber og i
stedet etablere nogle få store
”ungecentre”. Det vil sige at
Regnbuens, såvel som alle de
andre klubbers, dage er talte. 

Vi har fra kommunens børn- og
ungeforvaltning fået at vide at
Regnbuens lejemål er sagt op til
1. juli. Så så længe kan beboer-
huset i hvert fald overleve.

I mellemtiden vil beboerforenin-
gen sammen med kommunen ar-
bejde med sagen og prøve at fin-
de ud af hvordan man forhåbent-
lig kan sikre Beboerhusets over-
levelse på længere sigt. Vi kunne
godt tænke os andre kommunale
aktiviteter i huset i dagtimerne.
Vi kunne imidlertid også frygte at
kommunen vælger at sælge ejen-
dommen. Alt kan ske. Men vi 
holder god kontakt og håber det
bedste.

Og imens fortsætter livet i Bebo-
erhuset som det plejer. Madklub-
ben fortsætter ufortrødent, Kunst-
åbent fortsætter ufortrødent,
Café Strik-Snak fortsætter ufor-
trødent. Mad-musik-café-arrange-

menterne fortsætter også ufortrø-
dent. Efterårets koncert med
duoen Faze’n’Mir trak fulde huse,
og der er planlagt koncerter i 
januar med Friis, Dalager og Mydt-
skov og i marts med Poul Lendal.
Og så bliver der romsmagning i 
februar med Lars P. Marcussen.
Selvfølgelig bliver der også tønde-
slagning for børn til fastelavn. 
Se kalenderen på bagsiden af 
bladet. Alle arrangementer 
annonceres løbende på 
beboerforeningens 
medlemsmail, på 
hjemmesiden og på 
facebook.

Kortet i sidste nummer af Beboeren over Beboerforeningens distrikt 

var ikke helt korrekt, så her er et nyt...
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Og husk så generalforsamlingen
22. marts! Her ved vi formentlig
meget mere om Beboerhusets
fremtid. Vi krydser fingre og 
arbejder videre. Og gaden hedder
da Godthåbsgade, ikke?

God jul og godt nytår!
På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz
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En god klipning er altid forudsætningen for   
en nem, en hurtig og en sikker frisure ... 
– og du får altid et godt råd med hjem!
Jeg er god til at se dig og til at fange din personlighed – blot vi får en lille snak 
inden jeg klipper. Tag gerne et foto med hvis du går med en bestemt idé ...

eller hjemme hos dig selv.

delen er faste kunder og mange kommer langvejs fra. 

Åbningstider:

Ud over det har jeg åbent efter aftale

Tidsbestilling, tlf.: 66 12 16 74
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ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21

Onsdag 18. januar

kl. 19.00: 

Mad, musik, café

Friis, Dalager og Mydtskov. 
Guitar, sang, keyboard og sax. 
Tre kendte musikere, der gennem
mange år har været med til at
præge musiklivet i Odense.

Pris inkl. middag: 100 kr.

Fredag 24. februar

kl. 19.00: 

Romsmagning

Lars P. Marcussen, romimportør,
kaffe- og tehandler, gallerist og
(tusind)kunstner arrangerer rom-
smagning.

Pris 150 kr. for smagning af en

række rommer og et dertil 

hørende lækkert ostebord samt

historier fra de varme lande og

den engelske flåde. 

Ekstra rom og diverse andre drik-
kevarer kan tilkøbes.

Onsdag 15. marts 

kl. 19.00: 

Mad, musik, café 

Rigsspillemanden Poul Lendal står
for det musikalske indslag, som vil
bestå af musik, sange og historier
fra livet i den danske folkemusik.
Poul Lendal spiller violin, dreje-
lire, seljefløjte, mundspil m.v., og
der vil, fordi de er så upoppede,
også blive sagt et par ord om in-
strumenterne. 

Pris inkl. middag: 100 kr.

Væropmærksom på følgende 
arrangementer i Beboerhuset: 

MAD
MUSIK
CAFE

Alle arrangementer vil blive annonceret på Beboerhusets medlemsmail, hjemmeside og facebook, 
hvor tilmeldingsadresse og tilmeldingsfrist også vil fremgå.

MAD
MUSIK
CAFE

ROM
RHUM
RON
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De ni læsninger - 3. søndag i Advent kl. 10:30
Prøv en anderledes gudstjeneste, hvor Bibelens ord 
og julens smukke salmer og sange taler for sig selv. 

Gospelkoret Emmaus medvirker.

Julegudstjeneste - Juleaften kl. 15:00
Det er hyggeligt, stemningsfuldt,  højtideligt og afslappet, 

med god musik og plads til både børn og voksne.

Du er altid velkommen i kirken! Følg med på www.metodistkirken-odense.dk

Skal vi hjælpe dig med at komme i julestemning?

Metodistkirken, Alexandragade 8, 5000 Odense C - Klart budskab om Guds kærlighed
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En læser, Anne-Marie Andreasen

på Jagtvej, har sendt os et

spørgsmål: ”Jeg har hørt”, skri-

ver hun,”at der ved forrige år-

hundredskifte skulle have boet

en kendt kvindesagsforkæmper

ved navn Frida Schmidt i Skt.

Knuds Gade. Mon I i beboerbla-

det kunne hjælpe med lidt flere

oplysninger om hende?”

Det kan vi da. Undertegnede skrev
i det nu hedengangne beboerblad
’Bunkeren’ om Frida Schmidt i an-
ledning af hendes 150 års dag i
1999. Den artikel gentager vi ger-
ne her – ’Bunkeren’ dækkede slet
ikke hele det store kvarter, som
’Beboeren’ gør nu.

Hendes fulde navn var Frida 
Frederikke Caroline Christiane
Schmidt, men hun blev kun kaldt
Frida Schmidt. Det var også nok til
at alle i Odense – og mange i Dan-
mark – vidste hvem der var tale
om.

I mere end et halvt århundrede
boede hun i Skt. Knuds Gade 24,
hvor hun drev en handelsskole
sammen med sin søster. Hun var
også kraftcentret i Dansk Kvinde-
samfunds Odense Kreds fra begyn-
delsen i 1890 og langt ind i det 20.
århundrede.

Den utraditionelle borgerdatter

Frida Schmidt blev født i Middel-

Har du spørgsmål om kvarteret – stort eller småt – så send dem til carlflemmingschultz@gmail.com.
Så søger vi at finde svar på dem. 

Lærerinden fra Skt.Knuds
Gade,der slog i bolledejen

· Spørg om kvarteret ·

fart 15. august 1849 som nummer
fire i en række på 10 søskende, i
en efter tidens forhold ikke gan-
ske traditionel borgerfamilie. Det
utraditionelle var at Fridas foræl-
dre (moren var husmor og faren
var prokurator) mente at alle de-
res børn skulle have en uddannel-
se, også pigerne. De skulle ikke,
som borgerdøtre plejede, sidde til
pynt og vente på en frier som kun-
ne forsørge dem resten af livet.
Så selv om familiens økonomi var

rodet og halvdårlig, blev hele
flokken uddannet så de kunne
klare sig selv.

Frida gik i skole fra hun var 4 til
hun var 14 år, og så kom hun fore-
løbig til at arbejde på sin fars
kontor. Hun skrev efter diktat,
hun skrev rent, og hun kopierede.
Det var uhørt! Flere af kunderne

Sådan præsenteres Frida af Dansk

Kvindesamfunds Odense Kreds.
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undrede sig over at prokuratoren
sådan lod sin datter lave mande-
arbejde, og der var også ansat et
par unge fyre på kontoret, og
hvad kunne der ikke ske? Frida var
rasende over den slags bemærk-
ninger; allerede som helt ung
fandt hun ud af at mange anså
kvinder for at være andenklasses
mennesker.

Omtrent så klog som en mand

Efter nogle års forløb rejste Frida
til København og uddannede sig til
privatlærerinde hos frk. Zahle.
Bagefter var hun en tid i Jylland
som huslærerinde. Så rejste hun
hjem til Middelfart og overtog den
skole hun selv havde gået i. Og da
faren besluttede sig til at droppe
sin prokuratorpraksis i Middelfart
og rejse til Odense for at oprette
en ny, afhændede Frida sin skole
igen og tog med familien. Samti-
dig med at hun hjalp faren i hans
nye praksis, underviste hun og ud-
dannede sig videre.

Efter farens død fortsatte Frida
med at undervise, både på et par
odenseskoler og privat. Lønnen
var ikke alverden, så hun supple-
rede med at udfærdige juridiske
dokumenter, kontrakter, skøder
osv. for folk som ikke kunne selv.
Det gik efterhånden helt godt.
Som en mand engang sagde til en
af hendes veninder: ”Jeg ville
gerne have at denne hersens frk.
Schmidt skulle skrive noget for
mig, for jeg har hørt at hun er
omtrent lige så klog som en
mand.”

Men det var svært at være en
kvinde der ville uddanne sig. Da
hun søgte at komme til at tage

præliminæreksamen for senere at
kunne tage fageksamen, blev hun
afvist: en dame kunne ikke læse
sammen med unge mænd – og i
øvrigt var det slet ikke en eksa-
men der passede for damer! Frida
nævnte selv senere at oplevelser
af den art var noget af det der fik
hende til at gå ind i kampen for
forbedrede kvindevilkår.

Handelsskolen i Skt. Knuds Gade

I Odense boede familien først i
Kongensgade, man da prokurator

Schmidt var død i 1887, købte
Frida huset i Skt. Knuds Gade 24.
Hun havde ikke ret mange penge,
men hun vovede det alligevel. Her
flyttede hun ind sammen med sin
mor, sine søstre og et par brødre.
På det tidspunkt underviste hun
på Friskolen i Bjergegade.

Men i 1890 åbnede hun sammen
med søsteren Eugenie en handels-
skole i Skt. Knuds Gade. Den kom
til at hedde ”Eugenie Schmidts
Handelsskole”. Eugenie var ud-
dannet som bogholderske og un-

Kvinderne i Skt. Knuds Gade 24.

Frida sidder forrest til højre,

moren forrest til venstre, bag

Frida står Eugenie, og bag moren

står en tredje søster.
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derviste i bogholderi, korrespon-
dance og handelsregning, og Frida
underviste i tysk, engelsk og sam-
fundslære; det sidste var dengang
noget helt nyt. Skolen var i begyn-
delsen kun for unge kvinder, som
kunne gå der på 3 og 6 måneders
kurser, men senere kom der også
mænd ind. Søstrene Schmidt drev
skolen lige til 1924. Frida var glad
for at kunne holde skole uden reg-
lementer og tilsyn. Hun sagde selv
senere: ”Det var ikke mig, der gav
eleverne vidnesbyrd, det var dem,
der gav mig vidnesbyrd, og derved
trivedes skolen. Vi havde elever
fra Færøerne, Argentina, Kapsta-
den og flere andre steder. I alt
havde vi over 1200 elever i de 34
år, vi drev denne skole.”

Men Frida havde meget andet end
skolen at se til. Hun startede en
læseklub hvor man læste moderne
litteratur, og hun var også tilknyt-
tet den grundtvigske bevægelse.
Men det blev først og fremmest
kvindebevægelsen der fik gavn af
hendes energi og engagement.

Kvindesamfundet og valgretten

Lige fra barn havde Frida været
politisk interesseret – og indigne-
ret over at politik var forbeholdt
mænd. Kønnene måtte være lige-
stillet, mente hun; alt andet var
uretfærdigt. I 1880’erne meldte
hun sig ind i og blev formand for
Kvindelig Valgretsforenings lille
odenseafdeling, for spørgsmålet
om kvinders valgret var noget af
det der optog hende mest. Dansk
Kvindesamfund var blevet stiftet i
1871, men havde ikke valgret på
programmet endnu, og havde i øv-
rigt ingen afdeling i Odense.
Sådan en fik de i 1890, og det var
Frida der sørgede for det. ”Dansk
Kvindesamfunds Odense Kreds”,
som afdelingen kom til at hedde,

blev straks blandt de førende i
kravet om valgret. Frida stillede
på møder i forbindelse med folke-
tingsvalg igen og igen spørgsmål
til kandidaterne for at få dem ud
af busken med deres holdning til
valgretsspørgsmålet. Første gang
nægtede valgbestyrelsens for-
mand hende ordet fordi hun var
kvinde. Denne – valglovsstridige –
afgørelse underkendte Rigsdagen,
så næste gang gav han hende or-
det ”af Galanteri mod Damerne”.
Frida frabad sig galanteriet og
krævede retfærdighed. Og hun fik
også svar. Højres kandidat sagde
nej til kvindelig valgret, Socialde-
mokratiets sagde ja, og Venstres
undlod behændigt at svare. Ude i
byen var meningerne lige så del-
te: Nogle gav hende anerkenden-
de ord med på vejen, og andre
råbte ”Frida Rigsdagsmand” efter
hende.

Slaget i bolledejen

Men Dansk Kvindesamfund og
Frida havde meget andet på pro-
grammet. En af mærkesagerne var
at få afskaffet den offentlige pro-
stitution. Ifølge loven skulle de
prostituerede i de større byer ind-
skrives hos politiet som ”offent-
lige Fruentimmer” og stille til
regelmæssige undersøgelser hos
politilægen. Dansk Kvindesamfund
var imod arrangementet. Odense-
kredsen var meget aktiv i prostitu-
tionsspørgsmålet, og i 1894 gik
Frida til sagen på et offentligt
møde, hvor hun ifølge sit eget re-
ferat i protokollen udtalte ”højt
og tydeligt i den store Forsamling,
at Odense Byraad var Horevært,
saalænge det holder off. Prostitu-
tion, tager Skat af Geschäften og
”bestyrer Forretningen”. Stor Be-
vægelse blandt Tilhørerne”. 

Afskaffelsen af den offentlige 
prostitution blev gennemført i
Odense samme år – hele 12 år før
den blev afskaffet ved lov – mens
indførelsen af den kvindelige valg-
ret måtte vente til 1908 for kom-
munernes og 1915 for Rigsdagens
vedkommende.

Frida sad i styrelsen for Dansk
Kvindesamfunds Odense Kreds fra
kredsens start og til hun døde, 84
år gammel. Hun var kasserer i
fællesstyrelsen for Dansk Kvinde-
samfund og sekretær i odense-
kredsen i mange år, og hun blev
æresmedlem begge steder. Kun et
enkelt år var hun formand for den
lokale kreds – hun befandt sig
bedst som indflydelsesrig bag-
grundsfigur, og det blev hun ved
med at være til sin død i 1934.

Af Carl Flemming Schultz

Artiklen bygger på Anders Uhrskov: Fynbo, Jyde og Sjællandsfar, 1941, og Rie Holm: Dansk Kvindesamfund i Odense 1890-1900, 1981.
Billederne er lånt fra sidstnævnte.

Frida i kampklar positur.
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Claus Bergs Gade 5a, Odense C - 2  91 68 3  
www.artandcrafts.dk - mail: artandcraftsodense@gmail.com  

 

  
 
Kunst 
Kunsthåndværk 
Kaffe 
The 
Specialist i luxusrom 
og romsmagninger 
 

Daglig  10.00 - 17.30 
Lørdag  10.00 - 13.30 
 
 

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

Hvor godtfolk er...
Der er ca. 2300 husstande i Beboerforeningens
distrikt – Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvar-
tererne – men foreningen har kun ca. 300 med-
lemmer. Vi kunne godt bruge lidt flere til at
bakke op om aktiviteterne.

Foreningen står bag en stribe arrangementer i
årets løb: F.eks. madklub, musikarrangementer,
kunstudstillinger og strikkeklub. Og de mere sæ-
sonbestemte: 1. maj, fastelavn og sankthans.
Hver onsdag aften er caféen i Beboerhuset åben.

Du kan uden videre deltage i det hele, hvis du
bor i kvarteret, men ved at betale kontingent er
du med til at sikre, at aktiviteterne kan fortsæt-
te. Det koster kun 125 kr. om året pr. husstand.
Du kan læse mere på foreningens hjemmeside:
www.beboerhuset.org

Lad os mødes i Beboerforeningen...
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Ortopædi Skomageren

Få glade fføddeerr
GRATIS
FOD-

ANALYSE

- med hjerte og hånd

Åbningstider:
Man-tors: 930-1600

Fredag: 930-1300

Vi er medlem af
Foreningen af Ortopædiske
Håndskomagermestre

www.skomageren.dk
Benediktsgade 42
tlf. 6619 0188 · 5000 Odense CKlaus Nielsen Annette Bøje

SScan kkodden
og se �lmen

GRATIS
FOD-

ANALYSE
Vi er specialister indenfor:

• Forhøjelse af sko
• Specialsko (diabetikersko m.m.)
• Ortopædisk tilretning af fodtøj
• Reparationer af ortopædisk - og
almindeligt fodtøj

Frit valg af leverandør uden mer pris
Mail: odense@skomageren.dk

Indlæg (fritid, sport, arbejde)

Håndsyet fodtøj

GRATIS
FOD-

ANALYSE

REGNBUEN KLUB
Regnbuen Klub er en fritidsklub for 4.–7.-klasse

(10–14-årige).

Regnbuen hører under Ungdomsskolerne i Odense,
UngSyd. I klubben har de ansatte ikke noget ansvar
for, hvornår børnene kommer og forlader klubben. De
enkelte forældre må således selv aftale med deres
barn, hvornår det skal komme og gå, og om barnet
må gå med en kammerat hjem.

Vi har både udendørs og indendørs aktiviteter. 
I værkstedet laver vi rigtig mange ting. Nogle er 
gratis, og andre skal man selv betale lidt til.

Åbningstiderne er alle skoledage kl. 13-17. Vi følger
Odense Kommunes plan over skolefridage, helligdage
og ferier.

Man skal mindst være medlem i 3 måneder. Det 
koster 115 kr. pr. måned, som indbetales den 1. i
hver måned med det udleverede girokort. Der er 
1 måneds opsigelse. Udmeldelse skal ske skriftligt
eller mundtligt inden den 15. i måneden. 
Eksempelvis vil en udmeldelse afleveret senest den
15. marts betyde, at barnet er udmeldt pr. 1. maj.

Regnbuen Klub

Godthåbsgade 30B, 5000 Odense C

Tlf. 29 28 17 52

regnbuen.fritidsklub@ungsyd.dk
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Efter Kirsten Andersens
spændende udstilling i oktober
kan vi nu glæde os over Ottar
Christiansens fine fotografier.

Næste udstiller er Kirsten Joan
Hansen, hvis flotte billeder kan
ses fra midten af januar til udgan-
gen af februar. I marts kan vi se
frem til et gensyn med Nanne Jul.

Næste Kunståbent er onsdag 1. 
februar kl. 20–22, hvor vi byder på
et glas vin og lidt chips, og hvor
alle er velkomne.

På gensyn.
Mia Keinke / Ingelise Bech Hansen Øverst: Ottar Christiansen. Nederst: Kirsten Andersen.

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22
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Det er nogle gange forunderligt,

hvad vi går og husker på. Kieler

Salonen har været i min bevidst-

hed altid. Eller rettere: det star-

tede i 1977. Det var et godt år –

her på egnen. Man tog på Stadi-

on og så det lokale fodboldhold.

Det var dengang forwarden hed

Allan Hansen og målmanden

endte med at blive Mogens Ther-

kildsen. Han blev foretrukket

frem for knægten fra ynglinge-

holdet med navnet Lars Høgh. 

Ude på bænken sad en træner,

der hed Richard Møller Nielsen. 

Det var dengang, en mand var en
mand – og hans ører var dækket af
hår. Når man som en lille knægt
kom på Odense Stadion helt ude
fra bagerste kartoffelrække, så
kendte man denne ene frisørsalon
i byen. Den havde sin annonce på
side tre – lige efter holdopstillin-
gen. Den havde fire stamspillere
afbildet, som selvfølgelig blev
klippet i salonen – ifølge annon-
cen. Havde jeg selv kunnet be-
stemme, så var jeg også blevet
klippet i Kieler Salonen – ligesom
dem. Men min moder mente, hun
klippede mit pandehår lige, og at
der i øvrigt ikke var noget i vejen
med City Salonen i Kerteminde.
Kieler Salonen sponserede kamp-
bolden, sagde speakeren. Havde
det ikke været for den, ville det
have været en overordentlig tam
oplevelse at gå på stadion den-
gang.

Det var dengang OB tabte – undta-
gelsesvis. Alt er forandret. Men én
ting har altid været. Det er Kieler
Salonen. Der har godt nok sneget
sig et romersk total ind bagved –
efter et generationsskifte i 2013.
Men spørger man specifikt om
det, så kan man stadig blive klip-
pet af Erik Kramer.  

Erik  Kramer klippede også i 1977
– velsagtens de fire helte i annon-
cen. Han var førstemanden, som

fire år senere skulle blive kompag-
non. For så yderligere fire år se-
nere i 1985 at overtage hele for-
retningen efter stifteren Mogens
Kielers død. 

Mogens Kieler var klippekongen af
Allégade dengang i 1977. Der var
11 frisører i stalden på to lokatio-
ner. Der var damesalon i hjørne-
ejendommen på den anden side af
H.C. Andersens Gade, mens her-
rerne blev klippet i nr. 48, hvor
den nuværende salon ligger. Da-
mesalonen blev lukket i 1986, da

enken efter Mogens Kieler ønske-
de at sælge ejendommen. 

Erik Kramer klippede heller ikke
længere lokale fodboldhelte. En-
gagementet i OB stoppede med
Mogens Kieler. Erik klippede i ste-
det modeller ude i den store ver-
den. Han var selv eliten. Han var
fast mand på det danske frisør-
landshold. Det startede han med i
1980. Han sluttede landsholds-
karrieren i 1995 ved de nordiske
mesterskaber. Det var der en helt
speciel grund til. Han havde ellers

Frisøren 
fra Allégade
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trukket sig lidt tilbage et par år
tidligere. Men i 1995 havde han
muligheden for at deltage sam-
men med sin søn Dennis, som nu
ejer Kieler Salonen II sammen
med sin kone Christina.

Erik har deltaget ved i alt 5 ver-
densmesterskaber. Dertil kommer
deltagelse ved et utal af nordiske
mesterskaber. Bedste resultat var
en 3. plads ved VM i 1980 for
hold. Individuelt har han vundet
sølv ved VM i disciplinen: Fri
mode. 

Mine damer og herrer: Erik 

Kramer nede fra Allégade var i

det herrens år 1988 verdens

næstbedste frisør!!! 

Men på det tidspunkt var han i vir-
keligheden bare nået halvvejs i
sin frisørkarriere. Det hele starte-
de nemlig helt tilbage i 1963, hvor
Erik fik efter-skole-arbejde i den
lokale salon nede på hjørnet. Han
vaskede hår på kunderne. Året
efter fik han allernådigst lov til af
sine forældre at gå ud af 8. klasse
for at komme i frisørlære. Det var
15. oktober 1964. Forældrene
boede i Godthåbsgade nr. 9. Og 
salonen lå nede i Allégården. Den
var drevet af en yngre fremad-
stormende frisørmester. Den hed –
Kieler Salonen!

I starten af 1960’erne var der 5
forretninger i Allégården... Den
tager vi lige én gang til: Der var 5
butikker på det østlige hjørne af
Godthåbsgade og Allégade. Der
var en bager, en købmand, en
blomsterhandel og selvfølgelig en
frisør, samt ikke mindst en slagter.
Denne slagter ejede ejendommen.

Han ville gerne lidt mere, ligesom
frisøren i øvrigt også gerne ville.
Så da grønthandleren i Allégade
48 lukkede, lavede de to en stu-
dehandel. Slagteren betalte for
flytningen, mod at han fik frisør-
butikken i Allégården. En handel
indgået mellem to personer er for
alvor god, når den har to vindere.
Dette var i 1967. Den aftale viste
sig samtidig at være langtidshold-
bar i værdikæden. Og vinderkred-
sen er samtidig betragteligt udvi-
det. Det er alle os, som godt kan
lide en god bøf. Og som samtidigt
gerne vil se lidt godt ud… alt sam-
men uden nødvendigvis at skulle
køre efter det!!

Erik Kramer klipper med andre ord
i Kieler Salonen på 53. år. Man kan
ikke beskylde ham for at løbe fra
pladsen. Han startede som ansat.
Og det er han igen. Denne gang
med søn og svigerdatter som ar-
bejdsgivere. Direkte adspurgt, om
han nu kan holde sig fra at blande
sig i ledelsen af butikken, konsta-
terer han tørt: ”Jeg er så heldig
at have en svigerdatter, der er 
rigtig god til at minde mig om,
hvordan vi har valgt at fordele 
arbejdsopgaverne”. 
”Så længe de driver forretningen
fornuftigt, har jeg ingen grund til
at blande mig,” supplerer han.

Selvom Erik Kramer passerede den
nationalt fastsatte pensionsalder
for et par år siden, så har han
ingen aktuelle planer om at lægge
saks og kam på hylden. Det bliver
til ca. 20 timer om ugen. Han har
sine faste kunder, som han skal
passe. Han har alle årene både
klippet herrer og damer. Fordelin-
gen er 60/40 i den nævnte række-

følge. Erik klipper kun. Farvning
og permanent holder han sig be-
hændigt fra.

Den udvidede fritid bruger han
først og fremmest på golf. Det er
fast 2 gange om ugen; dog lidt
mindre i vinterperioden. Hans
faste golfmakkere er gamle frisør-
kolleger. Det er de gamle lands-
holdsfrisører. Konkurrencen er
flyttet ud på golfbanen. Genet
fornægter sig ikke.

For dem, der måtte gå op i tal i
forbindelse med golf, så har Erik
handicap 18.  

Hvis man her på falderebet skal
sammenfatte Erik Kramer i et ord,
så er det: Modefrisør. 

Mode handler om at følge med
tiden. Det handler om ikke at gå i
stå. Det handler om at tilpasse sig
tiden. Det allersværeste er – er vi
nogle, som har konstateret – at
være i trit med sin egen alder.
Erik er stadig med på moden.  

Det forunderlige i denne historie
er lige præcis, at han følger med,
selvom han i alle årene har haft
fødderne solidt plantet i én og
samme salon.

Botanikeren vil sige, at man skal
slå rod for at kunne blomstre op.
Filosoffen vil sige, at det handler
om at være, hvor man er.

Erik Kramer siger: ”Det handler
om at lure, hvad de andre gør. Og
så gøre det samme med sine egne
hænder.” 

Af Thomas Nielsen
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Din lokale
vinhandler

Allégade 43 · 5000 Odense C  ·  Tlf.: 65 91 31 02  ·  www.portugisiskvinkaelder.dk

Du kan også følge os på:

/portugisiskvinkaelder
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ALLÉGADE 1 / 5000 ODENSE C // TLF. 6591 3609 // FOTOGRAF@KARENRELSTER.DK / WWW.KARENRELSTER.DK

FOTOGRAF KARENRELSTER

Din lokale håndværker / entreprenør
Specialist i renovering inkl. alle faggrupper

Byggestyring og rådgivning

H A N D E L & B Y G

Frank Ankjær · Skt. Knuds Gade 37, 5000 Odense C · +45 22 10 11 30 · frank.kontor@gmail.com

Hold fest i Beboerhuset
Vidste du, at du som medlem af Beboerforeningen
kan leje Beboerhuset i Godthåbsgade til private 
fester og arrangementer: Fødselsdage, konfirma-
tioner, sølvbryllupper, receptioner osv. – eller hvis du
bare skal holde en fest.

Det er typisk weekendarrangementer, men du kan
også leje huset til møder på hverdagsaftener.

Der er mange, der benytter sig af tilbuddet, det er
billigt, faciliteterne er gode, og så er udlejningen en
hjørnesten i foreningens økonomi.

På foreningens hjemmeside www.beboerhuset.org

er det udførligt beskrevet, hvordan du lejer huset,

hvad det koster, hvordan reglerne er osv.
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 hjertet af Odense
 ligger Vision Coiffure.
En hyggelig salon med et 
veluddannet personale, hvor vi er
opdateret med de nyeste trends
og klassiske frisurer.
Vi er kvalitetsbevidste og fører et
bredt udvalg af naturprodukter
indenfor farve, pleje, makeup og
styling.
Her er god stemning og plads til
alle.

 Salonen bruger vi blandt
 andet naturlige produkter, 
som Kevin.Murphy og O&M. 
Moderigtige produkter, der på 
ingen måde går på krompromis 
med kvaliteten.
Produkterne er fri for overflødige
kemikalier og har et højt indhold
af naturlige og plejende ingredi-
enser. Alle produkter er helt fri for
sulfater og parabener.

Louise og Nadja giver hver 
mandag, tirsdag og onsdag 
studierabat minus 15 % på 
klipning mod fremvisning af
gyldigt studiekort. 

Husk at bestille tid på telefon 
66 19 30 20 eller book online 
på www.vision-coiffure.dk 

 I

 I
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Madklub
Har du lyst til at være med 

til fællesspisning i 
BEBOERHUSETS madklub?

Her møder du andre beboere fra kvarteret 
til hyggeligt samvær og lækker mad.

Vi skiftes til at være kokke og 
hjælper hinanden med oprydningen.

Priser:

Voksne (alle over 11 år) kr. 60

Børn (fra 6 til og med 10 år) kr. 30

Børn under 6 år spiser gratis med

Du tilmelder dig til Stinne på 
stinne@ffsm.dk

Da Stinne svarer på alle mails, 
er jeres tilmelding først registreret 

når hun besvarer mailen. 
Husk at I ved framelding senere end 

dagen før, eller hvis I glemmer at komme,
skal betale det fulde beløb.

Alle er velkomne – I skal bare være 
medlem af Beboerforeningen.

Venlig hilsen 

Madgruppen

Stinne, Lotte, Marianne, Jette

Se mere på www.beboerhuset.org
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I sidste nummer af Beboeren efterlyste vi nye med-
arbejdere, især til håndtering af bladets annoncer og
økonomi. Det har vi fået nu.

Vi byder velkommen til Henrik Lumholdt og Thomas
Nielsen, som fra og med næste nummer træder ind i
redaktionen. Og vi siger tak til Erling Uhrbrand Jen-
sen og Knud Holst, som samtidig træder ud efter
mange års tro tjeneste.

Og så byder vi da i øvrigt – pinligt forsinket – velkom-
men til vores ”nye” layouter, Christen Tofte, som har
layoutet bladet fra og med nr. 17.

Venlig hilsen

Redaktionen

Beboerbladet
fortsættermed
nyt,stærkt hold
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Sidste onsdag i måneden fra kl. 20.00 og et par
timer frem holder vi strikkecafé for alle inter-
esserede medlemmer og støttemedlemmer af
BEBOERHUSET. 

Kom og tag dit strikketøj eller andet hånd-
arbejde med. Der er ingen krav! Vi glæder os
til at møde dig!

Venlig hilsen
Café Strik-Snaks deltagere

Obs! Hvis du endnu ikke er medlem/

støttemedlem af BEBOERHUSET, klarer du 

det let ved at indsætte 125 kr. på konto 

9860 – 0000377198. Så er du med. 

Café
Strik-Snak

Annoncer i beboerbladet
Priser og størrelser for annoncer i beboerbladet BEBOEREN 2016–2017:

Annonce Format (bredde x højde) Pris for 1 blad Pris for 4 blade (1 årgang)

1/1 side B: 177 mm x H: 246 mm 825,00 3.046,00

1/2 side højformat B: 85,5 mm x H: 246 mm 443,00 1.607,00

1/2 side tværformat B: 177 mm x H: 120 mm 443,00 1.607,00

1/4 side højformat B: 85,5 mm x H: 120 mm 253,00 925,00

1/4 side tværformat B: 177 mm x H: 57 mm 253,00 925,00

1/8 side tværformat B: 85,5 mm x H: 57 mm 170,00 603,00

1/8 side tværformat bred B: 177 mm x H: 25,5 mm 170,00 603,00

Bagside 1.786,00 6.304,00

Indstik 1.403,00

Bladets oplag er 2300, og det bliver omdelt i Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret 4 gange årligt.
Priserne er baseret på færdigt annoncemateriale. Bladet trykkes i sort/hvid.

Efter nytår skal du tale med bladets to nye annonce- og økonomimedarbejdere: 
Henrik Lumholdt, Fredensgade 26, 5000 Odense C, henlumholdt@gmail.com
Thomas Nielsen, H.C.Andersens Gade 69, 5000 Odense C, thomas.nielsen.strib@gmail.com

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer 

og støttemedlemmer.

Oktober kvartals vinder blev:

Henrik Bang
Allégade 43

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til DinZoneterapeut.dk 
Rosengårdsvej 29

Vidste du, at du som medlem af Beboerfor-

eningen helt gratis kan sætte en annonce i 

Beboeren, hvis du har noget du vil sælge, 

købe eller forære væk...

Det er gratis for private, og annoncen må fylde
en ottendedel side. Det er godt, hvis du kan le-
vere din annonce som trykklar pdf, se formatet
herunder. Du kan også levere din tekst + evt.
foto/illustration, samt navn, adresse, telefon-
nummer og email, så sætter vi det op for dig. 
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DinZoneterapeut.dk

Koncerten

Klarinetten byder sig til sammen med

congas og klaver som en blød grund der

rejser sig. Hele rummet fyldes af en

fælles klang. Udenfor på gaden er det

begyndt at sne. Alle de hastende 

silhuetter på vej hjem flyder sammen 

på ruden til en pulserende sø. Musikken

spiller stadig på samme sted i tiden,

som da han for et øjeblik siden faldt ind

og kiggede ud.

Busturen

Enhver synger

med sit næb

– overfladen pulserer

og tegner bevægelserne 

der 

fremme i bussen,

på grænsen mellem

land og by.
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Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.dk
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

HJALLESEVEJ 10 - 5000 ODENSE C

TLF 66 12 51 54

www.sara-blomster.dk

HJALLESEVEJ 10 - 5000 ODENSE C

TLF 66 12 51 54

www.sara-blomster.dk
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Tirsdag 10. januar kl. 18.30: Madklub

Onsdag 18. januar kl. 19.00: Mad, musik, café: 

Ole Friis, Kell Dalager, Hans Mydtskov

Onsdag 25. januar kl. 20.00: Café Strik-Snak

Torsdag 26. januar kl. 18.30: Madklub

Onsdag 1. februar kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 7. februar kl. 18.30: Madklub

Onsdag 22. februar kl. 20.00: Café Strik-Snak

Torsdag 23. februar kl. 18.30: Madklub

Fredag 24. februar kl. 19.00: Romsmagning 

v/ Lars P. Marcussen

Søndag 26. februar kl. 14.00: Fastelavn, 

tøndeslagning for børn

Onsdag 1. marts kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 7. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 15. marts kl. 19.00: Mad, musik, café: 

Poul Lendal

Onsdag 22. marts kl. 19.00: 
Generalforsamling i 
Beboerforeningen BEBOERHUSET

Torsdag 23. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 29. marts kl. 20.00: Café Strik-Snak

Hver onsdag kl. 20-22 er cafeen åben. 

Her kan du møde dine naboer, du kan tage venner-

ne med, du kan få en kop kaffe eller et glas vin, en

øl eller en vand.

Flere arrangementer kan komme til, ligesom 

ændringer kan forekomme.

Alle er velkomne!

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· Januar 2017 · · Februar 2017 ·

· Marts 2017 · · Husk også ·

Hjemmeside – facebook – nyhedsbrev

Hold dig orienteret på hjemmeside, mail, 
facebook og opslag i og ved Beboerhuset.

www.beboerhuset.org 
Facebookgruppe: BEBOERHUSET

Vil du have nyhedsbrev tilsendt, så skriv til 
carlflemmingschultz@gmail.com

Beboeren ønsker alle en glædelig jul.
Vi ses i BEBOERHUSET i 2017...


