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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

Husk at tegne / forny medlemskab af BEBOERHUSET for 2018
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 2018.
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Nyt fra bestyrelsen
Der er gang i musikken i Beboer-
huset. September bød på folk,
blues mm., fremført af en af 
husets gamle kendinge, Henrik
’Faze’ Nybo, i super solo form,
november bød på jazz fremført af
jazzkvintetten Mungus, så taget
omtrent løftede sig, og når dette
blad læses, vil Christian Søgaard
Trio have leveret en fortællekon-
cert om Rune T. Kidde.

Der er gang i madlavningen i 
Beboerhuset. Ud over high quality
maden, der serveres i forbindelse
med musikken, fås high quality
mad i madklubben, som man kan
læse mere om andetsteds i bla-
det. Tænk, hvad frivillige og uløn-
nede kokke kan udrette.

Der var gang i politikken ved væl-
germødet i Beboerhuset i oktober,
hvor kandidater fra de syv byråds-
partier prøvede at overbevise et
propfuldt beboerhus om, hvorfor
man netop skulle stemme på dem
ved byrådsvalget i november.
Gode spørgsmål, seriøse og under-
holdende svar. Og selvfølgelig
valgflæsk først.

Der var gang i handelen på det
traditionsrige høst- og loppemar-
ked i september, hvor beboerfor-
eningen solgte lopper doneret af

mange beboere (og tusind tak for
det!), samt vådt og tørt, og hvor
private solgte egne lopper mv. Og
markedsstemningen blev under-
bygget af folkemusikerne Fynbo-
erne.

Der er i det hele taget gang i den
på alle fronter, og det fortsætter i
det nye år. Se bare kalenderen på
bagsiden af bladet. Gå ikke glip af
noget! Kom og vær med.

Og husk at forny dit medlemskab
af beboerforeningen for 2018 (Ind-
betalingskort er indlagt i dette
nummer af Beboeren). Og husk at
komme til generalforsamlingen
21. marts!

Glædelig jul og godt nytår til alle!

På bestyrelsens vegne
Carl Flemming Schultz

Vinderen
af Beboeren nr. 23’s forsidekonkurrencebillede er udtrukket blandt mange rigtige. Det blev 

Lone Wellejus, Godthåbsgade 61, 3.tv.
Hun vidste, som de fleste af de øvrige indsendere, at skuespilleren på billedet var Kurt Ravn, 

og at han havde spillet Lauritz Jensen, alias Røde, i Matador. 
Den viden udløser to øl på Carlsens. Lone Wellejus kunne også huske, at ”Røde var kommunist 

og måtte flygte under 2. verdenskrig, da tyskerne havde besat Danmark. 
Rødes søn hed Aksel og var opkaldt efter Aksel Larsen, og hans ven, tyskeren Herbert Schmidt, 

minder om Bertolt Brecht. I Rødes stue hang et portræt af Marx”. 
– Godt gået, men det udløser nu ikke flere øl.

Stemningsbillede fra høst- og loppemarkedet i Beboerhuset 

den 10. september.
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Kulturprojektet, som går under
navnet The story of us, arbejder i
disse dage på en temmelig ander-
ledes fotoudstilling. Udstillingen
kommer til at fortælle din, min og
vores allesammens historie, da 
historien netop bliver fortalt gen-
nem de personer, som vælger at
bringe et af de udlagte engangs-
kameraer med sig ind bag hjem-
mets fire vægge. Hvad der er på
billederne, når udstillingen slår
dørene op, er derfor helt og alde-
les op til hver enkelt af udstillin-
gens aktive deltagere!

Udstillingen, som vil blive annon-
ceret på bl.a. initiativtagernes 
facebook-side, åbner på den måde
dørene til befolkningens private
tilværelse i og omkring hjemmet.
De mange engangskameraer, som i
øvrigt er udstyret med en franke-
ret returkuvert, så de kan finde
tilbage til initiativtagerne, træk-
ker simpelthen gardinerne fra
kvarterets vinduer og sætter på
den måde ansigter og personlig-
heder på de mennesker, vi bor og
færdes iblandt.

– Det hele handler om at skabe en
sammenhængskraft folk imellem,

uddyber Fie, som er duoens andet
medlem. – Netop ved at gøre de
tomme silhuetter fra gadebilledet
til spillevende personer med mor-
genhår, hobbyer og daglige gøre-
mål, kan vi jo pludselig relatere
til hinanden og måske på den må-
de gøre mere brug af – og glædes
ved – hinandens tilstedeværelse
rundt om i kvarteret. Det er der-
for en afgørende pointe i projek-
tet, at udstillingens historie for-
mes gennem fotografier taget af
folk selv.  

Ferniseringen med de fremkaldte
fotografier bliver meget nærlig-
gende afholdt i Beboerhuset, hvor
det vil være muligt for de frem-
mødte at tilkøbe sig en økologisk
ret og mødes ansigt til ansigt over
et glas vin og lidt god musik, mens
udstillingens billedlige fortælling
bringer os allesammen endnu tæt-
tere sammen.

Det foregår fra fredag den 16. 
til søndag den 18. marts 2018.

Udstillingen The story of us
kommer til at kunne bestilles i
bogform, hvor overskuddet går
ubeskåret til beboerforeningen.

Læs mere om The story of us på
Red Boom Production’s facebook-
side: fb.me/RedBoomProduction

The story ofus
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NU skal vi komme hinanden ved 
gennem en nærgående fotoudstilling!

Hvis du i en nær fremtid opdager, at der er hængt pakker med engangskameraer op i kvarterets gader, 
er det ganske forståeligt, hvis du undrer dig en lille smule. Forklaringen får du heldigvis 

foræret på forskud her i beboerbladet, hvor folkene bag projektet løfter sløret en anelse.

– Det, at du støder på et engangskamera i gadebilledet, betyder faktisk, at du er en blandt de 56 
meget heldige personer, som får muligheden for at blive en bærende og meget central del af et stort, 

interaktivt kulturprojekt, fortæller Jesper, som udgør halvdelen af duoen bag projektet.

Parret, som står bag The story of us samt denne artikel, arbejder til daglig med kulturelle projekter gennem deres nyopstartede
kulturplatform, Red Boom Production. 
De flyttede til kvarteret i sommer, hvor de begge pt. er ved at færdiggøre en kandidat i Kultur og Formidling på SDU. 

Her har vi et nærmest social-

realistisk privatfoto, taget i et

travlt hjem på Jagtvej få minut-

ter inden, der kommer gæster til

spisning. Fotografiet afslører en

klassisk hverdagssituation som

mange måske kan relatere til,

men sjældent taler om.
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Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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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

Få glade
fødder
Vi er specialister inden for:

Indlæg (fritid, sport, arbejde)

· Forhøjelse af sko
· Specialsko (diabetikersko mm.)
· Reparationer af ortopædisk- 

og almindeligt fodtøj

Håndsyet fodtøj

Frit valg af leverandør uden merpris

Vi er også
forhandler af      LIFE WELL LIVED

Benediktsgade 42 . 5000 Odense C

Tlf. 6619 0188 . odense@skomageren.dk

www.skomageren.dk

Åbningstider:
Man–tors 9.30–16.00 . Fredag 9.30–13.00

Vi er medlem af Foreningen af 

Ortopædiske Håndskomagermestre                           Klaus Nielsen  Annette Bøje

Ortopædi Skomageren

F
- med hjerte og hånd

Scan koden og se filmen
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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

Besøg Albani Apotek 

– og se vores store udvalg 

af lækker, hudvenlig 

hudpleje – masser af gode 

julegaveidéer. 

Vi hjælper dig, så du får et

produkt der passer til dig eller

modtageren af din gave.

Albani apotek
Albanigade 54 F - 5000 Odense C   
Tlf. 66 12 08 63  
Mail: albani@apoteket.dk

Folkebo Apotek
Hjallesevej 207 - 5230 Odense M
Tlf. 66 11 57 52

Næsby Apotek
Bogensevej 49 - 5270 Odense N
Tlf. 66 18 02 72

Parkering ved alle  enheder
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 9.00-13.00



8 · Beboeren · December 2017

Jeg kan ikke påstå, at Sct. Knuds-
gade hører med til mine tidligste
erindringer om min fødebys gade-
net, selv om jeg sikkert har gået
der ret ofte som barn. I hvert fald
har jeg næppe betragtet den un-
der anden synsvinkel, end at den
var ”kedelig” med sine alminde-
lige, lidt triste huse. I dag har jeg
et noget andet syn på gaden, der
nu for alvor er kommet i vinden.

Jeg ved ikke, om det er naboska-
bet til den, også i min barndom,
noget ”fornemmere” Kronprin-
sensgade, der har bevirket, at 
husene i Sct. Knudsgade er blevet
så ensartet smukke, eller om det
tilfældigvis er én bygherre, der
har ladet dem opføre, eller det
måske er den dagældende bygge-
vedtægt og dens nidkære vogtere
for det lille århundrede siden, da
Sct. Knudsgade blev skabt, der har
haft den afgørende indflydelse,
men resultatet er i hvert fald ble-
vet en gade, man i dag glæder sig
over… ikke mindst, fordi dens be-
boere nu sætter en masse ind på
at bevare dens ensartede og dog
så personlige milieu, som enhver
med sans for arkitektur og spe-
cielt bymilieu må fryde sig over. 
I alle belysninger frembyder Sct.
Knudsgade et virkeligt smukt syn
med en fred og harmoni, man må
glædes over.

Gaden var tidligere uhyre børne-
rig, men da færdslen dengang
ikke var overvældende, skete der
vist egentlig kun sjældent færd-
selsulykker. I en meget lang peri-
ode er det gået Sct. Knudsgade,
som det er gået i adskillige af
kvarterets andre gader: den var
ved at blive en pensionistgade og

børn en sjælden vare. Der er sket
eller ved at ske en lykkelig æn-
dring i dette forhold, idet mange
unge familier i dag erhverver sig
et af de gamle, rummelige huse
og indretter det i overensstem-
melse med tidens krav og ønsker
om allehånde faciliteter. Det sid-
ste er sikkert også tiltrængt, for
en af mine ungdomsårs tydeligste
erindringer om Sct. Knudsgade er
netop knyttet til de højst mangel-
fulde sanitære forhold.

I mine farforældres hjem havde
man et faktotum, der var skattet
og kendt af slægten i tre genera-
tioner. Hun var kommet til mine
farforældre i deres præstegård
nord for Limfjorden, og da fami-
lien i 1880’erne flyttede til Fyn og
fik hjem i Seden præstegård, en
herlig gammel firlænget gård med
et meget langt stuehus og en væl-
dig have, der var et eventyr for os
bybørn, fulgte Annemarie, kaldet
Mitte, med. Hun var i ordets dy-
beste betydning en ”tro tjener-
inde” af den slags, der dengang
ikke var helt så sjældne, men som
vist i dag er utænkelige. Hun
delte gode og onde dage med sit
herskab, der nærmest og gensidigt
betragtedes som familie, og da

børnene efterhånden fløj af reden
til egne hjem, var Mitte den, der
kom, når der var brug for et par
ekstra hænder, der både kunne og
ville tage fast i lyst som i nød. En
skønne dag blev hjemmet i Seden
opløst, da farfar faldt for alders-
grænsen, og han og farmor flytte-
de til Odense. Da kom Mittes store
chance til at få foden under eget
bord. Det blev i Sct. Knudsgade, i
et lille baggårdshus, nr. 5, så vidt
jeg husker.

Ad en stejl trappe klatrede man
op til Mittes lejlighed, to små
bitte værelser, vist også et lille
køkken, men hverken bad eller
toilet. Sidstnævnte var et af da-
tidens almindelige ”lokummer i
gården”, og baderiet måtte foregå
ved køkkenvasken, men kravene
var beskedne, og i hvert fald
havde Mitte for første gang i sit
lange liv – hun måtte være et godt
stykke op i tresserne – mulighed
for at lukke sin egen dør! Og hun
var lykkelig! Nu endelig kunne hun
selv bestemme farten. Hun, der
var en læsehest af rang, trods det
handicap som ordblindhed, der
næppe nogensinde har været er-
kendt for hendes vedkommende,
var ivrig låner på det beskedne
bibliotek, i vennekredsen, og hvor
man nu ellers kunne få bøger. Mor
fortalte, at Mitte engang havde
sagt til hende: - Når jeg går på
gaden og får øje på mennesker,
som jeg ved, vil bede mig om at
gå med hjem og drikke kaffe eller
spise, styrter jeg ind i den nær-
meste port, for jeg har ikke tid til
al den selskabelighed.

Hvordan hun bar sig ad med at
klare brændende sommerdage

En personlig beretning 
fra Sct.Knudsgade

Bodil Erlandsen (1900–1990)
blev i 1923 ansat på Fyens
Stiftstidende som bladets før-
ste kvindelige journalist. Hun
var i starten ansat på deltid og
skrev om ’mad og familie’.

I 1977 skrev hun nedenstående
indlæg til ’Byforeningen for
Odense’. Tegninger: Mulle.
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eller iskolde vinterdage under det
tynde tag, er mig en gåde, men
hun beklagede sig aldrig. Og hun
tilbragte en række lykkelige år på
sin lille hybel. I øvrigt nåede hun
den lykke at få en rigtig, pæn to-
værelses lejlighed i Oluf Bagers-
gade, da min farmor, der var flyt-
tet derhen efter min farfars død,
døde, og min far og hans søskende
enedes om at beholde lejlighe-
den, betale huslejen og overdrage
brugsretten til Mitte som tak for
alt, hvad hun havde givet fami-
lien. Desværre nåede jeg aldrig at
se Mitte installeret i det nye pau-
lun, fordi jeg på det tidspunkt
ikke boede i Odense, men jeg
ved, hun her havde ”kronede
dage” og fik en dejlig, desværre
alt for kort tid, da hun døde nogle
måneder efter at være kommet i
det nye hjem.

En senere erindring, som også gav
mig indblik i Sct. Knudsgade-
milieuet, vil jeg lige tage med i
denne skildring. Jeg skulle være
indsamler for et eller andet velgø-
rende øjemed og havde fået til-
delt Sct. Knudsgade, hvad jeg
mente hurtigt kunne overstås. Da
opdagede jeg, hvor uendelig man-
ge lejligheder disse tilsyneladende

små og beskedne huse rummede.
Med undtagelse af ganske enkelte
enfamiliehuse viste det sig, at der
i langt de fleste af ejendommene
var beboelser i kælder, stue, på
førstesal og andensal eller kvi-
sten, og at der tillige til de fleste
ejendomme hørte baghus, have-
hus, når det skulle være lidt fine-
re, som også rummede mindst et
par lejligheder, så jeg kom til at
slide trapper i helt uventet grad –
ligesom jeg fik et ganske godt ind-
blik i medmenneskers syn på sa-

gen, jeg sled trapper for. Dette
syn strakte sig fra venlig forståel-
se over total ligegyldighed til lige-
frem uforskammethed og barsk
afvisning, når jeg fremsatte min
forklaring – at bidragene var ligeså
varierende, siger sig selv. Mest
indtryk gjorde det på mig, da en
ung kone i en kælderlejlighed,
hvor hun boede med to-tre små-
børn, der så blege og forknytte
ud, sagde: - Jeg ville så gerne give
Dem en god sum, men jeg har næ-
sten ingen penge, for min mand er
blevet arbejdsløs, og jeg kan ikke
gå på arbejde, men hvis de vil
nøjes med en krone, beder jeg
Dem modtage den.

Således kan man altså også i vores
tid – det var nogle år før velfærds-
samfundet og bistandsloven havde
set dagens lys – opleve ”enkens
skærv”.

Jeg går aldrig gennem gaden – og
jeg går der ret ofte – uden at min-
des disse to tildragelser og uden
at fryde mig over de tegn på vel-
plejethed, der nu er gadens adels-
mærke.

(Afskrift fra originalt dokument:

Niels Andersen)
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Vi skal danse om juletræet
Der er godteposer til børnene

Vi hører 
historier 
og hygger

Vidste du, at du som medlem af Beboerforenin-
gen helt gratis kan sætte en annonce i Beboe-
ren, hvis du har noget du vil sælge, købe eller
forære væk...

Det er gratis for private, og annoncen må fylde
en ottendedel side (85,5 x 57 mm). Det er godt,
hvis du kan levere din annonce som trykklar pdf.
Du kan også levere din tekst + evt. foto/illustra-
tion, samt navn, adresse, telefonnummer og
email, så sætter vi det op for dig.

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Axel Bay-Petersen & Berit Plotnikof
Skt. Knuds Gade 14

Præmien var denne gang et gavekort på 

300 kr. til Vision Coiffure 
Albanigade 31

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
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Min debutroman 
er på 
gaden!

Thomas 
Nielsen
H.C. Andersens Gade
Læs mere: www.oktoberdans.dk

· Beboerannonce ·
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VIKINGER 
I KVARTERET!

Men hvad var det for en slags
borg? Var det en trelleborg af
samme slags, som Aggersborg og
Fyrkat i Jylland og Trelleborg og
Borgring på Sjælland, som blev
anlagt under Harald Blåtand i
980’erne, formentlig i forsøg på at
samle riget, eller var det noget
andet?

I oktober i år var arkæologerne
igen i gang foran Odd Fellow Pa-
læet, denne gang på skråningen
ud mod Nonnebakken. For nu
skulle de finde ud af, hvad det
var. Alle de kendte trelleborge var
forsynet med en port i volden i
hvert verdenshjørne, og kunne
man finde spor efter sådan en
port, hvor borgen på Nonnebak-

kens vold havde været, kunne
man næsten være sikker på, at
den også var en trelleborg. Nå ja,
enhver borg kunne selvfølgelig
være forsynet med en port i et
eller flere verdenshjørner, men
det specielle ved de andre trelle-
borge var, at deres porte – uvist af
hvilken grund – var forskudt 15
grader i forhold til de verdens-
hjørner, de vendte imod. Så kunne
man finde en port med netop den
placering på Nonnebakken, skulle
den være god nok.

Det var nordporten, arkæologerne
gik efter, for skulle det være en af
de andre (hvoraf to kunne ses på
gamle kort), ville det være nød-
vendigt at rive Giersings Realskole

eller en del af Allégade samt må-
ske endda Carlsens Kvarter ned,
og den gik jo ikke. Spor af en
eventuel nordport ville derimod
befinde sig på skråningen mellem
palæets parkeringsplads og Non-
nebakken, hvor det var let at
komme til. Og der var bid: 15 gra-
der vest for det, der er stik nord,
fandt man et par kraftige stolpe-
huller med godt 3 meters mellem-
rum – nøjagtig som i de andre
trelleborge.

Alt det fortalte Mads Runge, forsk-
ningscenterleder ved Odense Bys
Museer, om ved et arrangement
26. oktober på Møntergården. Nu
står det klart, hvad man tidligere
blot havde anet: Borgen på Non-
nebakken var en trelleborg. Der
var lige en detalje, som ikke helt
stemte: Der er ikke fundet spor af
bebyggelse på Nonnebakken, som
der er på de andre borge (bortset
fra Borgring). En forklaring kunne
være, at borgen på Nonnebakken
aldrig blev helt færdig. Trellebor-
gene menes kun at have været i
brug i få år, måske kun 10-15 styk-
ker, hvorefter de af ukendte årsa-
ger blev overflødige. Og så var der
jo ingen grund til at bygge videre
på en måske ufærdig borg.

Mads Runge fortalte mere: Man ar-
bejder på at få Nonnebakken op-
taget på UNESCOS verdensarvs-
liste. Ikke alene, forstås, men
sammen med de øvrige fire dan-
ske trelleborge. Den ære tilkom-
mer i Danmark i dag kun Roskilde
Domkirke, Kronborg, Jelling-
monumentet og parforcejagtland-
skabet i Nordsjælland med bl.a.
Dyrehaven og Eremitageslottet
samt Christiansfeld. Så hvis det
lykkes, kommer Nonnebakken i
fornemt selskab.

Og så skal den jo formidles.
Odense Bys Museer arbejder i
disse år på et stort forsknings- og
formidlingsprojekt: ’Knuds Odense

For et par år siden blev der gravet i jorden ud for Odd Fellow Palæets
hovedindgang for at finde spor af den vikingeborg, man i forvejen
godt vidste havde ligget i området under Nonnebakken og Allégade.
Og arkæologerne fra Odense Bys Museer fandt interessante ting. De
fandt bl.a. spor af en ringgade, der havde ligget inden for den vold,
der i en mindre pietetsfuld tid i begyndelsen af 1900-tallet blev gra-
vet delvist væk og brugt som fyld i en gren af Odense Å.

1593: Sådan så volden på Nonnebakken ud på Braunius’ kort over

Odense. ”Locus Nundeberrig dictus”, står der: ”Et sted som kaldes 

Nonnebjerg”. Der, hvor der er huller i volden, har øst- og vestporten

nok været i vikingetiden.
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– Vikingernes by’, som omfatter
udgravningerne i centrum forud
for byomdannelsen og en stor
særudstilling med samme navn på
Møntergården, som kan ses frem
til 31. marts 2018. Og det er mål-
sætningen at historien i fremtiden
skal formidles på præcis de steder
i byen, hvor den har udspillet sig –
herunder også Nonnebakken.

Både Odd Fellow Palæet og Gier-
sings realskole er med på ideen.
Og hvis det lykkes at få Nonnebak-
ken gjort til verdensarv, er projek-
tet nærmest ikke til at komme
udenom. Så får H.C. Andersen som
Odense-brand skarp konkurrence
af vikingerne. Så kommer vikin-
gerne igen til kvarteret! Og med
dem turisterne!!

Carl Flemming Schultz

1909: Volden graves delvist væk. Så var der jord til at fylde i åen.

2017: Arkæolog på arbejde. Der er tydelige stolpehuller efter 

nordporten og andre trækonstruktioner i forbindelse med vold og 

vejforløb.
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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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BULL – SIZE MATTERS !
100% rent dansk oksekød. Danske råvarer.
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Hold da
helt fest 
i Beboer-
huset!
Vidste du, at du som medlem af
Beboerforeningen kan leje Bebo-
erhuset i Godthåbsgade til private 
fester og arrangementer: Fødsels-
dage, konfirmationer, sølvbryllup-
per, receptioner osv. – eller hvis
du bare skal holde en fest.

Det er typisk weekendarrange-
menter, men du kan også leje
huset til møder på hverdagsafte-
ner.

Der er mange, der benytter sig af
tilbuddet, det er billigt, facilite-
terne er gode, og så er udlejnin-
gen 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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Høstmarked 2017
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Online booking: vision-coiffure.dk

V    

Camilla Christina

(barsel)

Christina Camilla
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VelkommentilVisionCoiffure

Camilla Christina Christine
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God musik, hyggelige omgivelser,
entusiastiske tilhørere og drikke-
varer til rimelige priser. Det er
Mad, musik, café i Beboerhuset.
Det burde ikke kunne lade sig
gøre at få så store navne til at
spille for så lille et publikum
(fuldt hus er lig med ca. 40 til-
skuere) – men det kan det. Og der
kommer hele tiden nye arrange-
menter. Hvis du er medlem af 
Beboerforeningen får du en mail,
når der er noget på trapperne.

Øverst: Jazzkvintetten Mungus.

Nederst: Folk, blues mm. ved

Henrik ’Faze’ Nybo.

Dit lokale spillested...
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Asylgade 16 · 5000 Odense C
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78

MAD
MUSIK
CAFE
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Gammeldags vælgermøde...

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se telefonnummer og mailadresse på side 2 ·
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DinZoneterapeut.dk

Først blev der serveret valgflæsk,
og bagefter kom svesken på 
disken. Ved det traditionelle 
vælgermøde i Beboerhuset 25. 
oktober stillede mange kendte 
lokalpolitikere op, og der var fuldt
hus på tilhørerpladserne. 
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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

NB: Drikkevarer skal for fremtiden 
købes i Beboerhuset til de 

sædvanlige fornuftige beboerhuspriser.

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, Pia, Marianne, Jette

Se mere på www.beboerhuset.org

HOME-START 
Familiekontakt
Støtte til familier med små børn

Home-Start Odense søger 
frivillige familievenner

Kan du smøre et par madpakker, 
tømme en opvaskemaskine, give et knus

og læse højt for et par dejlige unger?

Så meld dig som frivillig et par timer 
om ugen i Home-Start Odense.

Du får så meget mere, end du giver.

Læs mere på home-start.dk, skriv til
odense@home-start.dk, ring til 
koordinator på 40 19 73 88 

eller besøg os i vores hyggelige 
børnegenbrugsbutik 

i Klaregade 27, Odense C.

27. maj -7. juli 2018 Tornøes Hotel

Gensyn med Årets Revy-
hold fra 2016:
Kim Hammelsvang
Trine Gadeberg
Farshad Kholghi
Maria Mondrup
Musik: 
Peter Bom
Instruktør: 
Jan Hertz

Billetter og 
gavekort fra 
1. december:
Billetten tlf. 7020 2096
Kerteminde Turist-
bureau tlf. 6532 1121
Politikens kiosk, Odense
Kerteminderevyen.dk

LÆG EN SOMMERAFTEN UNDER JULETRÆET
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Tlf. 66 12 50 14

TRYKSAGER 
når det skal gå stærkt!

Vores nye digitalprinter kører hurtigt!

Vi har 67 års erfaring i at arbejde med papir, så vi leverer 

kvalitet til tiden og til priser der matcher markedet.

Gå på opdagelse på www.printodense.dk 

og bestil dine tryksager online fra sofaen.

Visitkort

Postkort

Foldere

Kuverter

Hæfter Kalendere Flyers Bøger Løsblade Brevpapir

Indbydelser

Blokke

Plakater 
64x32 cm

foldere
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En mandelgave der kan bruges!
Når kødspisere og vegetarer spiser sammen, kan det være 
en udfordring at tilgodese alle med lækker og velsmagende
mad. Her er en kogebog med et nyt koncept: 

Ulla Birkerød:
Hjælp - min søn er vegetar
- vegetarretter med kød som tilbehør

Send en mail til kontakt@ctofte.dk eller ring på 51 49 13 97,
senest den 22. december, så leverer vi bogen inden jul.

140 sider · Ca. 80 opskrifter · Menuforslag (også til jul)
Handy A5-format · Brugervenlig spiralryg

Vinsmagning i Beboerhuset

Igen et hyggeligt arrangement i Beboerhuset. 
Fredag den 17. november var der vinsmagning ved
sommelier Christian Møller Nielsen (ligheden med en
legendarisk landstræner er ikke helt tilfældig), som
tog os med på en vinrejse verden rundt. Vinene kan
købes i Abel Spendabel på Hunderupvej. 
De gode vine blev ledsaget af store og små delikates-
ser leveret af Frauke Schaumburg og Ulla Birkerød.   

Gaveidé

9995
Gratis levering 

i Beboerens 
distrikt
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Vi troede faktisk ikke, vi kunne
blive ved, men det kan vi altså.
Trappedekorationerne i Allégade
78, som vi i de seneste tre num-
re af Beboeren har behandlet og
ved læsernes hjælp fundet ud af
en hel del om, fandt vi aldrig
maleren bag. Men nu har vi ham!
Måske... 

Tanken var egentlig indlysende,
men det tog tid at få den: Vi kig-
ger i vores udklipssamling om
stort og småt i kvarteret og ser,
om der skulle ligge noget fra
1995, da trappeopgangen blev 
restaureret. Og det gjorde der. Da
konservator Ib Andersen, som om-
talt i Beboeren nr. 23, restaure-
rede dekorationerne, bragte
Morgenposten Fyens Stiftstidende
en artikel om dem (26. juli 1995).
Den var skrevet af Walther Hes-
sum. Og han havde et bud på,
hvem den oprindelige kunstner
måske kunne være.

Artiklen fortæller, at arkitekt
Ebbe Lehn Petersen, som fra tid
til anden samarbejdede med Ib
Andersen, mente at kunne huske
trappemalerier, som lignede dem i
Allégade 78 meget, fra sine bed-
steforældres hus i Tværgade, og
de var malet af malermester N. M.
Aagaard. Huset i Tværgade var
desværre allerede i 1990’erne
revet ned, så man kunne ikke 
foretage sammenligninger. Men da
Lehn Petersen mente, at Aagaard i
sin tid kunne have malet et for-
tæppe til Odense Teater, tog avi-
sen fat i teatrets økonomidirektør
Peter Houmann, som brugte ad-

Har du spørgsmål til noget i kvarteret – hvad som helst – så skriv til carlflemmingschultz@gmail.com. 
Så prøver vi ved læsernes hjælp at finde ud af det. Det har vist sig, at metoden virker. 

Dekorationerne i Allégade 78: 
Maleren er fundet – tror vi nok…

· Spørg om kvarteret ·

skillige timer på at finde ud af
mere om Aagaard. Men det ene-
ste, Houmann fandt, var en om-
tale i ’Meddelelser om Skuespil og
Theaterforhold i Odense’ fra 1896
af en stor restaurering, som
Odense Teater (som dengang lå på
Sortebrødre Torv) gennemgik i
1860’erne. Heri hed det:

”Hele Dekorationsarbejdet blev
udført af Malermester N. M. Aa-
gaard, som ved Udførelsen af den
smukke og stilfulde Blomsterguir-
lande bistodes af sin broder, Land-
skabsmaler, senere Professor Carl
Frederik Aagaard”. Det var det
hele.

Men er N. M. Aagaard så også
trappemaleren fra Allégade? Hvor
god var Lehn Petersens hukom-
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melse og dømmekraft? Vi gik i
gang med odensedatabasen.dk og
odensebilleder.dk og på jagt i 
Lokalhistorisk Arkivs vejvisere og
begravelsesprotokoller. Og det gav
pote:

N. M. Aagaard var født i 1829, 
N. M. stod for Niels Martin, og han
blev udlært som maler. I 1855

blev han optaget som mester. Og i
hvert fald fra 1870 boede han i
Tværgade 20. Så Lehn Petersen
kan sagtens huske rigtigt med
hensyn til sin barndoms trappema-
lerier i bedsteforældrenes hus i
Tværgade, som måske endda tid-
ligere kan have været Aagaards
eget. Niels Martin Aagaard døde i
1911. Så han kan ikke have været

på færde i Allégade 78 i 1916,
hvor dekorationerne ifølge skrif-
ten på væggen (se de foregående
numre af Beboeren) angiveligt
skulle være malet. Men i slutnin-
gen af 1880’erne, da ejendommen
blev opført, var han stadig i fuld
sving, så det kan sagtens have
været ham, som udførte de oprin-
delige trappemalerier her – i lim-
farve, som Ib Andersen i sidste
nummer af Beboeren fortalte om.

Resultatet af detektivarbejdet må
blive følgende: Trappemalerierne i
Allégade 78 er med temmelig stor
sandsynlighed malet i slutningen
af 1880’erne eller begyndelsen af
1890’erne af malermester Niels
Martin Aagaard fra Tværgade. Vi
kan ikke bevise det, men indicier-
ne er stærke: Aagaard havde lavet
dekorationsarbejde på teatret, og
der er virkelig en ordentlig om-
gang teater over de utrolige sce-
nerier i Allégade. Og Lehn Peter-
sens hukommelse angående 
Aagaards virke på teatret holdt jo
stik, så hvorfor skulle den ikke
også gøre det med hensyn til de-
korationerne i bedsteforældrenes
hus i Tværgade, som han vidste
var malet af Aagaard. Endelig var
Aagaard en stadig aktiv ca. 60-årig
maler, da Allégade 78 blev opført.

Så altså: Det var (sikkert) ham!

Men hvad så med 1916? – Da var
Aagaard død, men det kan sagtens
have været på det tidspunkt,
nogen syntes, hans limfarvedeko-
rationer skulle have en gang olie-
maling. Som så holdt til 1995,
hvor Ib Andersen restaurerede
hele herligheden.

Carl Flemming Schultz

PS: Vil du have hele historien,
også den som ikke lige handler om
dekorationerne, så tag også fat i
Beboeren nr. 21, 22 og 23.

Endnu et muligt indicium på, at Niels Martin Aagaard var bagmanden

bag trappeopgangen i Allégade 78. Se lige på G. P. Jacobsens foto af 

Aagaard fra ca. 1889 og på den skæggede, treforksvingende figur fra 

Allégade. Sporer man en vis portrætlighed? Var fyren med forken mon

malerens finurlige signatur?
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· Priser og størrelser for annoncer i beboerbladet BEBOEREN 2018 ·

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.

Hvis du vil annoncere i Beboeren skal du tale med bladets annonce- og økonomimedarbejder: 
Henrik Lumholdt, Fredensgade 26, 5000 Odense C, henlumholdt@gmail.com, tlf. 20 20 99 49
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I samme øjeblik

jeg drejede

hovedet

og så lyset

reflektere i de

sprødgrønne blade

på træerne ved beboerhuset,

hørte jeg et dunk

og så en guldsmed

flyve fortumlet tilbage

fra ruden og videre

i blæsten.

---

Fuglene på himlen

flyver i hastig fart

mod øst og drejer op

vender og trækker ned

i tempo mod vest.

---

Jeg har lige skiftet stift

på fyldepennen

fra blå til rød -

efterlader ingen synlige spor

på de nylagte stier

i mosen.

· Tre digte af Ole Knudsen ·
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Som en service til beboere,
nye tilflyttere og gamle og 
nye annoncører viser vi 
her et kort over bladets 
og Beboerhusets distrikt. 
Du er velkommen i 
foreningen, se mere
side 2.
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Der er stadig stor interesse for at udstille i 
Beboerhuset.

I efteråret har vi nydt spændende værker af 
Agnete Strandgaard, Bitten Jønstrup og senest af
Annette Mørk.

I jul- og nytårsmånederne vil ikke mindre 
spændende værker af Ole Kronborg pryde 
Beboerhusets vægge.

I februar og marts vil udstillerne være 
henholdsvis Aase Schroll Kristiansen og Teresa
Larsen.

Der er Kunståbent den første onsdag i måne-
den, hvor den udstillende kunstner som regel
vil være til stede. Vi serverer et glas vin og
lidt chips, og alle er velkomne.

Næste Kunståbent er 
onsdag 3. januar kl. 20 –22.

Venlig hilsen og på gensyn
Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Kunståbent i Beboerhuset

KUNST
ÅBENT
FØRSTE ONSDAG 

I MÅNEDEN 
KL.20–22

Øverst: November måneds udstiller Annette Mørk.

Nederst: Et af Bitten Jønstrups farvestærke værker

(farverne må du tænke dig til...)
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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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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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Onsdag 3. januar kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 9. januar kl. 18.30: Madklub

Onsdag 17. januar kl. 19.00: 
Mad, musik, café: Tiny

Torsdag 25. januar kl. 18.30: Madklub

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.

Arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

· Januar 2018 ·

Tirsdag 6. marts kl. 18.30: Madklub

Onsdag 7. marts kl. 20.00: Kunståbent

Fredag 16. – søndag 18. marts: 
Fotoudstilling: ”The story of us”

Onsdag 21. marts kl. 19.00: 
Generalforsamling i beboerforeningen 
BEBOERHUSET

Torsdag 22. marts kl. 18.30: Madklub

· Marts 2018 ·

· Februar 2018 ·

· 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

Onsdag 7. februar kl. 20.00: Kunståbent

Søndag 11. februar kl. 14.00: 
Fastelavn, tøndeslagning for børn

Torsdag 22. februar kl.18.30: Madklub

Onsdag 28. februar kl. 19.00: 
Mad, musik, café: Olsen & Hylle


