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Husk�at�forny�dit�medlemskab�af�
Beboerforeningen�BEBOERHUSET
for�2020.�
Hvis�du�endnu�ikke�er�medlem,�er
du�meget�velkommen�til�at�melde
dig�ind,�det�koster�kun�125�kr/år.
Du�kan�bruge�indbetalingskortet,�som�er�indlagt�i�dette�nummer�af�Beboeren,�eller�indsætte�

kontingentet�– 125�kr.�– på�Beboerforeningens�konto:�9860�– 0000377198�(Folkesparekassen).

Som�medlem�kan�du�deltage�i�foreningens�aktiviteter�–�se�nærmere�her�i�bladet�på�side�31�og�på�

facebook�og�hjemmesiden,�www.beboerhuset.org�–�og�du�kan�deltage�i�foreningens�general-

forsamling,�som�i�2020�afholdes�onsdag�den�18.�marts�kl.�19.00

Venlig�hilsen

Bestyrelsen

Beboeren og Beboerforeningen 
ønsker foreningens medlemmer, 

de mange frivillige, kvarterets beboere 
og ikke mindst vores trofaste annoncører

en glædelig jul. 
Vel mødt i Beboerhuset i 2020... 
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Nyt fra�bestyrelsen
Umindelige�tiders�vådeste�ef-

terår�er�forbi,�og�nu�er�det�vin-

ter.�Om�det�så�bliver�mere�tørt

af�det,�kan�kun�tiden�vise.�Men

helt�sikkert�er�det,�at�beboerfor-

eningen�har�gjort�sit�for�at�holde

humøret�oppe�og�krudtet�tørt

hos�medlemmerne�med�nogle�

arrangementer,�der�har�givet

meget�andet�baghjul.

Først et klassisk efterårsarrange-

ment i oktober: en udsøgt vildtaf-

ten, hvor plankelaks, rådyrkød og

is på smukkeste vis afløste hinan-

den i en velsmagende kombina-

tion. Til fornøjelse for deltagerne i

et – som sædvanlig – fyldt beboer-

hus.

Så et musikarrangement med spis-

ning i november, hvor d’herrer

Henrik Christensen og Claus Niel-

sen underholdt et – også denne

gang – fyldt beboerhus med

musik og sange af 60’er- og 70’er-

herkomst, suppleret med egne

kompositioner. Fremragende, og

fremragende akkompagneret af

pulled pork og frugtsalat.

Og nu er det snart næste år, og ar-

rangementerne fortsætter bare.

Se inde i bladet, hvad du som

medlem risikerer at gå glip af, hvis

du ikke husker at holde dig orien-

teret på Beboerhusets medlems-

mail og facebookside.

Som noget særligt skal en ny type

arrangementer fremhæves: Film-

aftener leveret af en af kvarterets

beboere, filmmanden Hans Wes-

sing fra Wessing Film, som har et

bagkatalog på mindst 244 film,

han gerne vil vise (nogle af), i Be-

boerhuset. Film med omtrent uen-

deligt mange temaer fra Odense

og resten af verden. Se nærmere

om filmaftenerne, titler, tidspunkt

osv., andetsteds i bladet.

Og de gamle arrangementstyper

må bestemt heller ikke glemmes:

Se her i bladet nærmere om mad-

klubben – som er for alle, der kon-

takter Stinne Hvam og melder sig

til, og Kunståbentaftenerne, som

man bare er velkommen til at

komme til uden tilmelding. Brug

dit beboerhus.

Det er også snart fastelavn, og

som sædvanlig er der tøndeslag-

ning for kvarterets børn – med

forældre og andet påhæng, for-

stås – fastelavns søndag kl. 14.

Med konge- og dronningekåringer

og alt, hvad der ellers hører sig til.

Og husk så endelig: Beboerfor-

eningens GENERALFORSAMLING

afholdes i 2020 onsdag 18. marts

kl. 19.00. Det er der, du kan være

med til at bestemme, hvad der

skal ske i dit beboerhus, og du kan

være med til at bestemme, hvem

der skal sidde i bestyrelsen og de

forskellige arbejdsgrupper. Sæt et

stort X i kalenderen nu. Indkal-

delse vil ske rettidigt til marts.

Så�er�der�bare�lige�én�ting�til-

bage:�Beboerhuset�ønsker�alle

sine�medlemmer�–�og�alle�andre�i

kvarteret,�som�endnu�ikke�er

det,�men�forhåbentlig�bliver�det

–�en�rigtig�god�jul�og�et�rigtig

godt�nytår.

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

God mad og håndspillet musik – det er Beboerhuset i en nøddeskal.

Som medlem af beboer-
foreningen får du noget for 
pengene – året rundt – bl.a.:

� Musikarrangementer

� Cafeaftner

� Madklub

� Kunstudstillinger

� Fastelavn

� Sankthans�aften

� Filmaftner

� Leje�af�beboerhuset�til

egne�fester
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FolketsJohn�i�Beboerhuset
Tag med Folkets John på en rejse 50 år tilbage i tiden

og bliv klogere på musikken og mennesket bag folke-

kunstneren John Mogensen.

Forsanger Brian Arnold – en tro kopi af John Mogen-

sen – bringer sammen med pianist Anders Føns Haa-

ber publikum helt tæt på John Mogensens liv og

musik. Aftenen byder på de bedste klassikere af John

Mogensen med rig mulighed for at synge med – bun-

det sammen af unikke anekdoter fortalt fra hjertet.

Menu:�Selvfølgelig hakkebøf med bløde løg og 

æblekage – Johns livretter.

Pris�for�det�hele: 150 kr.

Tid�og�sted: Det foregår i Beboerhuset, Godthåbs-

gade 30B, onsdag 19. februar kl. 19.00.

INGEN�TILMELDING�NU�–�vent�til�annoncering�på

Beboerhusets�medlemsmail�og�facebookside.

·�FORSKRÆP�·
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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

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

g

Albanigade 27 - Odense
Tlf. 66 12 70 35

www.schiang-living.dk

       Dansk og internationalt møbeldesign
    møbler - belysning - tæpper & accessories
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Vil�du�med�i�haven?

Af Stig Vognæs

Kronprinsensgade slår et knæk

omkring 100 meter fra Albani-

gade, og lige der mellem husnum-

rene 5 & 7 er der en lav gul mur

med en solid sort jernlåge. Lågen

er stort set altid åben og udgør

indgangen til en lang stenbelagt

trappe med gelænder i midten. 

De lave trappetrin fører nedad i

retning af en træbro, der, i en ele-

gant bue, sender de gående over

Odense Å og ind i Eventyrhaven.

Stien har kurs videre mod den sto-

re, centrale pergola. Det er dog

også muligt at dreje til højre eller

venstre og gå langs åen, så man,

med lidt god vilje, får fornemmel-

sen af at spadsere på en ø.

Kun�adgang�for�velhavere

Eventyrhaven blev anlagt i 1940’

erne som et resultat af sammen-

lægningen af haver primært fra

Læseforeningen, Klosteret og en

del af Domkirkens areal. Læsefor-

eningen var en slags forløber for

vore dages biblioteker, foreningen

var imidlertid forbeholdt medlem-

mer, typisk mere velhavende

odenseanere. Læseforeningens

hus lå mellem Domkirken og Dan-

ske Banks nuværende bygning.

Bag foreningens bibliotek lå en

stor lukket have, som kun med-

lemmer med gyldigt adgangskort

havde adgang til. Haven var en

fredelig oase, hvor medlemmerne

kunne slappe af og promenere

blandt ligestillede.

I 1942 overtog Odense Kommune

hus og have, og foreningens akti-

viteter flyttede til Kronprinsens-

gade 7 – den store villa, der nu

bruges af Kunst- og filosoficentret

Solvognen. Læseforeningens tidli-

gere hus blev revet ned i 1954-55.

Odense Kommune var i 1940’erne

begyndt at udvide rådhuset. Ar-

bejdet trak ud og blev først fær-

dig i 1955 på grund af 2. verdens-

krig og mangel på byggemateria-

ler. Arkitekt B. Helweg-Møller hav-

de tegnet den nye tilbygning, og

det var også ham, der udtænkte

planen for Eventyrhaven i samar-

bejde med to havearkitekter. Idé-

en var at etablere en have, der le-

der op til den nye del af rådhuset

og skaffe en frodig, grøn udsigt

fra kontorerne og især fra kanti-

nen på øverste etage.

I�juninummeret�af�Beboeren

kaldte�vi�Munke�Mose�vores

kvarters�baghave.�Vi�er�imidler-

tid�så�privilegerede,�at�vi�også

har�en�forhave.�Havens�officielle

navn�er�H.C.�Andersen�Haven,

blandt�odenseanere�og�andet

godtfolk�hedder�den�aldrig

andet�end�Eventyrhaven.�

Hvor�Munke�Mose�er�stor,�skov-

agtig�med�brusende�fiskestryg

og�asfalteret�cykel-�og�gangsti,

er�Eventyrhaven�en�stille,�grøn�ø

med�tilgroet�pergola,�smukke

træbroer�og�lange,�spektaku-

lære�trappeforløb.�

Klassisk Odense-postkort fra 1959.

Læseforeningens store hvide bygning blev revet ned midt i 1950’erne.
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Kongens�Have,�Gråbrødre�Plads,

Eventyrhaven�og�…�?

Fra den såkaldte bagå blev der

etableret et langt trappeforløb op

mod rådhuset. Neden for trappen

står H.C. Andersen himself og kig-

ger ud over haven. Bronzestatuen

er finansieret via en indsamling

efter Andersens død i 1875 og ud-

ført af billedhugger Louis Hassel-

riis. Gengivelsen af eventyrdigte-

ren fik sin første ståplads i Kon-

gens Have i 1888. I 1905 blev

skulpturen imidlertid flyttet til

Gråbrødre Plads, hvor den stod i

området ud for Lille Gråbrødre-

stræde. Endelig i 1949 fandt An-

dersen sit nuværende ståsted i

Eventyrhaven. Her vækker han en

vis opmærksomhed ikke mindst

blandt byens turister, der ofte

tager selfies med den gamle dig-

ter og med domkirken som effekt-

fuld baggrund. Tidligere byråds-

medlem Alex Ahrendtsen (DF) har

argumenteret for endnu en flyt-

ning. Han mener, at byens berøm-

te søn burde stå på Flakhaven i

stedet for Robert Jacobsens sto-

re, sorte metalkonstruktion, som

Ahrendtsen ikke bryder sig om.

Synspunktet har dog kun vundet

begrænset opbakning.

Læg i øvrigt mærke til inskriptio-

nen på granitfundamentet under

statuen af Andersen. Her står:

frit stål og leder tankerne hen på

eventyret om ”Den standhaftige

Tinsoldat”, der stod til søs i rende-

stenen i en båd lavet af avispapir.

Pergola,�buede�træbroer�og

grønne�plæner

Trappen fra rådhuset har retning

direkte mod en smuk buet træbro,

som bringer de besøgende videre

til pergolaen – Eventyrhavens cen-

ter og særkende med halvcirkel-

formede bede, bænke og spring-

vand. Her kan trætte fødder finde

ro eller vandre videre ad smutve-

jen mellem Kronprinsensgade og

centrum. På begge sider af den

runde pergola er der store plæner

og gode muligheder for både leg,

sommerlig soldyrkning og hygge-

ligt samvær.

Eventyrhaven strækker sig også

op til Klosterbakken og Historiens

Hus. De nuværende bygninger er

en rekonstruktion af det oprinde-

Fortsættes side 8

Hans Christian Andersen – Født i

Odense 2. april 1805. ”Der mangler

en væsentlig dato, og måske er

det udtryk for, at odenseanerne

ikke har opdaget, at han rent fak-

tisk er død,” har jeg hørt journalist

og foredragsholder Torben Steno

sige, som en syrlig kommentar til

Odenses tilbøjelighed til at opkal-

de både stort og småt efter den

gamle digter. 

I 1985 fik Andersen selskab af en

skulptur af Erik Heide, som blev

søsat i bagåen tæt ved den nær-

liggende bro. ”Papirbåden” er, på

trods af navnet, fremstillet i rust-

Udsnit af haven bag Læseforeningen fotograferet omkring år 1920.

Fra 1905 og til 1949 stod statuen

af H.C. Andersen på Gråbrødre

Plads ud for Lille Gråbrødrestræde.
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lige Sankt Knuds Kloster, der

brændte i 1913.  Det genopførte

kloster fik anlagt en have i forlæn-

gelse af bygningerne i 1922. Klo-

sterhaver var typiske i middelalde-

ren, hvor munkene blandt meget

andet dyrkede krydderurter og

planter til medicinsk brug.

Da Eventyrhaven blev etableret,

blev klosterhaven en del af par-

ken. Langs med Klosterbakken

byggede kommunen toiletbygnin-

ger og redskabsskur til gartnerne,

og ud for de buede bygninger

blev der konstrueret et betonbas-

sin til vandplanter.

Sidst i 1990’erne blev skur og toi-

letbygninger bygget om til café.

Nogle år senere fik bassinet en

træbelægning som ’tag’, og det

cirkelrunde areal fik nyt liv som

dansegulv. Caféen har haft for-

skellige navne gennem tiden, og

indimellem har det været en ud-

fordring for restauratørerne at få

det hele til at løbe rundt. I dag

hedder caféen Siesta, og her er

ofte liv og glade dage i sommer-

halvåret.

En�sidste�rest�af�bagåen

Grunden til, at størstedelen af

Eventyrhaven fremstår som en ø,

skyldes bagåen. Bagåen er en rest

af den kanal, der ledte vand fra

Munke Mose til Munke Mølle. Møl-

len lå i området foran Svømmehal-

len Klosterbakken. Bagåen løb, via

det der nu er Filosofgangen, fra

Mosen til vandmøllen og videre

gennem det, der i dag er Eventyr-

haven. Størstedelen af bagåen

blev desværre fyldt med jord i

1909 hentet fra vikingeborgen på

Nonnebakken. I dag slår vandlø-

bet et brat knæk neden for Café

Siesta og drejer tilbage til Odense

Å via en smal kanal.

Historien om Munke Mølle er be-

skrevet i artiklen om Munke Mose,

der blev bragt i juni-udgaven af

Beboeren tidligere i år. 

Langs den smalle kanal står en

smuk mur i gule sten, der bugter

sig helt fra åen og op til Kloster-

bakken. Den kaldes ’Den kinesiske

mur’ eller blot ’Kinesermuren’.

Ildkamp�og�tragisk�død

Den 5. maj 1945 lagde Eventyrha-

ven grund til en lang og blodig ild-

kamp mellem frihedskæmpere og

den tyske besættelsesmagt. På

befrielsesdagen var der kaos, for-

virring og hævnlyst i Odense, og

det var måske årsagen til, at ty-

skerne havde forskanset sig i det

høje telefonhus på Klosterbakken.

Det blev en ulige kamp mellem

unge frihedskæmpere, der skød

fra Eventyrhaven og de krigskyn-

dige tyske styrker i det høje hus.

Sammenstødet kostede otte dan-

skere livet, heriblandt flere civile.

Små individuelle mindesten mar-

kerer i dag de steder, hvor de in-

volverede mistede livet.  På stene-

ne kan man læse navn, fødsels-

dato og teksten: “Faldt for Dan-

mark 5. maj 1945”. To af stenene

ligger på skråningen mellem bag-

åen og klosterhaven.Café Siesta kan holde 15-års jubilæum i Eventyrhaven den 1. maj 2020.

Eventyrhaven og statuen af den gamle digter er populær blandt byens 

turister.
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Kilder: 
Eventyrhaven, læserbrev af Hallomanden i Fyens Stiftstidende, 13. april 1948.
Rundt på Eventyrhavens dansegulv, artikel af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen i Fyens Stiftstidende 15.9.2019.
Historie H.C. Andersen Haven, artikel på www.odense.dk>media besøgt 20.10.2019.
Eventyrhaven af Holger Dyrbye og Claus Thøgersen, fundet på https://odenseleksikon.wordpress.com/eventyrhaven/
Fotos: Stig Vognæs og http://odensebilleder.dk

125 forskellige lægeplanter vokser i Klosterhaven, bl.a. havetimian, 

løvstikke, sæbeurt, matrem og malurt. 

Skift bank! Det er nemt.
Bare ring til mig.
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Forskellige�navne

Parkens officielle navn er som

nævnt H.C. Andersen Haven. Et

navn, som kommunens Forskøn-

nelsesudvalg valgte i begyndelsen

af 1940’erne. Allerede i 1948 ar-

gumenterer et læserbrev i Fyens

Stiftstidende for, at det korrekte

navn burde være Eventyrhaven.

”Nogen som helst Tilknytning til

H.C. Andersen har [arealet] jo ikke”,

fastslår en person, der underskri-

ver sig Hallomanden. Det offici-

elle navn er dog aldrig blevet æn-

dret, men blandt odenseanerne

kaldes den smukke park stort set

altid for Eventyrhaven, eller – vist

især blandt unge – blot ’Haven’.
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Beboeren taler i hvert nummer med en eller flere personer fra kvarteret. For eksempel om hvor de kommer fra, og hvad de laver. 
Vi prøver på, at få et lille glimt af hvem der gemmer sig bag de ansigter vi møder i dagligdagen.

Sten�Arlund�
Mogensen
Bor i Oluf Bagersgade. 

Indehaver af musikforretning.

Jeg�har�boet�i�kvarteret siden, jeg flyttede

til Odense i 1970, blandt andet på Hunderup-

vej og Linde Allé. Jeg er ripenser, altså vok-

set op i Ribe. Oprindeligt uddannet typo-

graf – mit første job var i Odense hos bog-

trykker Brix, der lå i Kongensgade. Det var

ikke min rette hylde, så efter et års tid

meldte jeg mig på Fyns Studenterkursus på

Munke Mose Allé.

Jeg begyndte at læse Historie på Universi-

tetet, men skiftede hurtigt til Dansk. Mit 

afsluttende speciale handlede om blandt

andet fodboldklubben Utopia, der spiller på

banerne nede ved Munke Mose. Utopia var

jeg med til at starte, og var også aktiv spiller

i en del år.

I�1992�flyttede�jeg sammen med Karen i

hendes lejlighed i Oluf Bagersgade – vi har

boet her lige siden. Jeg er glad for vores

kvarter, det er som en lille landsby midt i

byen. Alle kender alle. Vi har beboerhus, 

beboerblad, Munke Mose, foldboldklub og

meget mere – det er et rart sted at være.

Min�store�interesse har altid været musik.

Jeg begyndte at spille i rockorkester,

mens jeg boede i Ribe. Musikmil-

jøet i Sydvestjylland var meget

levende i 1960’erne. I den bog

jeg har skrevet om Ribe og

omegns musikkultur, kalder

jeg det rock-musikkens guld-

alder. Bogen hedder: Riber

Rock.

Efter Uni skulle jeg have været

gymnasielærer, men i 1988 åb-

nede jeg i stedet musikforretningen

Rhythm & Blues i Gravene 7, og her er jeg

stadig. Musikken blev min skæbne.

Foto og tekst: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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Elbæks�Hjemmegalleri

Elbæks hjemmegalleri er et mindre, nyåbnet 
galleri beliggende i H.C.Andersens Gade 70a st.

I�galleriet�vises�en�udstilling�med�nogle�
af�de�kunstsammenslutninger�der�

markerede�sig�på�Fyn,�efter�Fynbomalerne.
Endvidere�vises�samtidskunst�

hvor�kvalitet�og�alsidighed�er�vægtet.

I galleriet er der mulighed for at købe god 
fynsk kunst til yderst fornuftige priser. 

Alle kunstinteresserede er velkomne gæster, 
der bydes på kaffe eller te.

Elbæks�hjemmegalleri�holder�åbent�
efter�aftale�på�tlf�26274575.

Mere info om galleriet på 

elbaeks-hjemmegalleri.dk

Beboerne i kvarteret ønskes 
en glædelig jul og et godt nytår!

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  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
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Unikke�film�i
Beboerhuset
Den�sidste�onsdag�i�de�kommende�tre�måneder

slukker�vi�lyset�i�Beboerhuset�og�tænder�projek-

toren�–�vi�skal�nemlig�se�film.�Film�fra�Odense�i

1900’tallet,�film�om�originaler�og�skæve�eksisten-

ser,�film�om�usædvanlige�personligheder.

Beboerforeningen inviterer alle interesserede til ma-

giske aftener i Beboerhuset, hvor der venter særlige

oplevelser. Hans Wessing har lavet film og TV i mere

end 40 år, det er blevet til over 220 titler. En del er fra

Odense og omegn, men der er også film fra resten af

landet og ikke mindst film optaget i fremmede kultu-

rer langt fra Absalonsgade, hvor Hans Wessing Film &

TV har haft til huse siden 1985.

Specialet er dokumentarer om mennesker, samfund

og miljø, kunst og kultur. Film, der kryber ind under

huden på grund af deres intense billedsprog og origi-

nale indsigt. Et andet arbejdsfelt er de historiske

film – nogle baseret på gamle filmklip  – og museums-

pædagogiske film skabt for og i samarbejde med mu-

seer og lokalarkiver.

Hans har i løbet af årene også lavet kortfilm og dra-

madokumentar samt undervisnings- og industripro-

grammer blandt andet fra Lindøværftet.

På filmaftenerne i Beboerhuset er der udvalgt mel-

lem tre og fem korte film, sammensat så de supplerer

hinanden. Hans Wessing vil kort introducere aftenens

program og svare på spørgsmål efter fremvisnin-

gerne. Vi slutter klokken 22.

Onsdag�den�29.�januar�kl.�20
Vi lægger ud med den anmelderroste serie

Odense Filmkrønike, der har Ove Sprogøe som

fortæller. Filmkrøniken blev udgivet i 1988 i an-

ledning af Odenses 1000 års jubilæum, det skete

efter flere års filmindsamling og med bidrag fra

70-80 fotografer og amatører. Filmene giver et

unikt indblik i byens og odenseanernes liv fra 

århundredeskiftet til slutningen af 1980’erne.

Programmet består af fire film: 

1.�En�gang…�i�Odense…�var�der…

Intro til Odense Filmkrønike. 

2.�Etatsrådernes�By�1905-1935�

3.�Tiderne�Skifter�1935-1945�

4.�Ud�Ad�Alle�Tangenter�1945-1988

F
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Onsdag�den�26.�februar�kl.�20

Anden filmaften begynder i luften 175 meter

over Bolbro Bakke, i Nordeuropas højeste tårn.

1.�Odinstårnet�1935-1944

Kom med op i tårnet, der blev opført af gen-

brugsmaterialer fra byggeriet af Den gamle Lille-

bæltsbro – og blev sprængt af den danske terror-

gruppe Brøndum-banden i 1944 på tysk ordre.

Bandens seks medlemmer, der også stod bag

mordet på Kaj Munk, blev alle henrettet i 1947.

2.�Bankfolk

Tre ældre herrer sidder nær bankens store kæl-

derboks og taler om deres arbejdsliv med stive

flipper, manchetter og små lønninger i Fyens 

Disconto Kasse på Flakhaven over for rådhuset.

3.�Teglværksfolk�fra�Stenstrup�på�Fyn

Karla, Peter og Marius beretter om dagligdagen

som arbejdere på Pedersminde Teglværk, den-

gang det meste blev lavet i hånden. Herefter kig-

ger de på det moderniserede teglværk, hvor alt

bevæger sig – uden at blive rørt af hænder. Karla,

der formede tagsten med hænderne, døde som

100-årig.

4.�Kardinalerne�

–�Danmarks�ældste�jazzorkester

Mød det odenseanske jazzband, der blev dan-

marksmestre i 1953 og indspillede melodien 

Careless Love. 

5.�Danmarks�ældste�Købmand

93-årige Hans Kristian Rasmussen fra Saaderup

ved Ullerslev satte selv sit flag på dagen i 1990,

ekspederede et par kunder i butikken, som blev

indrettet i 1906 – tog en middagslur i sit køkken

og reparerede tag over indgangsdøren fra sin 

trillebør. 

Onsdag�den�25.�marts�kl.�20

År 2020 er hundredåret for genforeningen med

Sønderjylland. Det fejrer vi med film om tre be-

mærkelsesværdige sønderjyder:

1.�Anna�Kjems�–�om�at�skabe�sig�selv�og�leve

livet�ud

Anna (1893-1990) var forkæmper for den sønder-

jyske sag. Hun og manden Niels flyttede i 1922

syd for grænsen for at støtte det danske arbejde

i Sydslesvig efter genforeningen. 

2.�Autoriteter�skal�man�vogte�sig�for�

Portræt af Niels Bøgh Andersen (1908-1991)

lærer, forfatter, højskoleforstander, tysk soldat i

Sovjet og krigsfange. Et af Sydslesvigs markante

fyrtårne. 

3.�Poul�La�Cour�–�Danmarks�Edison

La Cour (1846-1908) opfinder, lærer i naturviden-

skab ved Askov Højskole, Danmarks første mete-

orolog og – hvad de færreste nok ved – ophavs-

mand til verdens moderne vindkraft.

Hans Wessing filmede ofte på Lindøværftet for A.P.

Møller, bl.a. når supertankerne blev søsat.

                 

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21
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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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HHeellsseemmaassssaaggee ii AAllllééggaaddee 

Bestil tid til en afspændende Helsemassage på 66 11 48 69 eller SMS 42 40 43 32  
v/ Annelise Kildemoes Petersen 

1 time 350 kr. 

Portugisisk�aften�fredag�
den17.�januar2020�kl.19.00
Gæstekokke:�Henrik�og�Niels

Det�portugisiske�køkken�og�landets�vine�er�noget�af�det�mest�velsmagende�

(og�undervurderede)�i�verden.�Kom�og�smag�på�et�lille�udvalg�af�herlighederne:

� Velkomstsnacks�(importerede�oste,�pølser,�pão�caseiro�
– krydret�med�historier�om�menuen�mv.

� Hjemmekogt�grøn�suppe
� Hønsekødsgryde�m.�salat
� Kagespecialiteter�m.�et�lille�glas

Pris:�150�kr.,�som�betales�ved�indgangen.

Et�udvalg�af�hvide�og�røde�vine�fra�Portugisisk�Vinkælder�samt�øl�og�vand�sælges�til�de�sædvanlige,

fornuftige�beboerhuspriser.�I�dagens�anledning�også�vine�til�lidt�forhøjede�priser.

Bindende�tilmelding�senest�10.�januar�til�carlflemmingschultz@gmail.com

Vil�du�annoncere�i�Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se side 31 · Formater og priser – se www.beboerhuset.org ·
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HERREONSDAG!

Som noget nyt tilbyder vi 

alle herreklip til 320 kr. 

hver onsdag kl 9–17.30.

Ring 66193020 eller 

book din tid online på 

www.vision-coiffure.dk 

Kan ikke kombineres 

med andre rabatter.

VISION COIFFURE 
ALBANIGADE 31
5000 ODENSE C 

Vidste�du...
... at du som medlem af Beboerforeningen 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 (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.

Leje/salg�af�treværelses�timeshare-
lejlighed�centralt�i�Nice.

Uge 12 til leje eller salg, beliggende i 30, Rue Massena, Nice.

(Lejligheden kan googles:  Residence Massena Nice.)

Lejligheden, DE, ligger på 2. sal, lige ud til gågaden. 2 sove-

værelser, 2 badeværelser, stue, køkken, max 6 personer.

Evt. lejlighed B, uge 11 også til leje eller salg, 1 værelse og 

badeværelse, max 2 personer.

Yderligere�oplysninger:�Anne-Marie�Aabel,�

tlf.�23�28�26�36,�annemarieaabel@gmail.com
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I oktober havde vi fornøjelsen af

at præsentere Marlene Ribert 

Jørgensen, der udstillede finurlig

grafik. (Øverste billede).

Hun afløstes af Torben Dinesen,

(Nederste billede). der viste sine

fine landskabsmalerier, suppleret

af enkelte af Niels Fabricius Stær-

moses billeder (september må-

neds udstiller).

I skrivende stund hænger en ud-

stilling af Pia Svane med farve-

strålende malerier.

Næste års første udstiller

bliver Agnete Strandgaard,

og hun efterfølges i 

februar af Birthe Hansen.

I marts tager Lars P. Mar-

cussen over, og i april bliver

det Pia Sigmund.

Den�første�onsdag�i�måneden�er

der�Kunståbent,�hvor�den�ud-

stillende�kunstner�som�regel�er

til�stede�og�fortæller�om�sine

billeder.

Vi�serverer�et�glas�vin�og�lidt

chips,�og�alle�er�velkomne.

Næste Kunståbent er på grund af

nytåret den 8. 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

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

TLF. 22 24 90 22

Kvartalets�lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Lisbeth�Johannesen
Skt. Knuds Gade 29, 5000 Odense C

Præmien er et gavekort til 1 times massage hos 

Helsemassage�
Allégade 63, 5000 Odense C
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DinZoneterapeut.dk
Zoneterapi
Japansk Lifting
Ansigts Akupunktur
NADA Øreakupunktur
Bachs Blomsterremedier

Besøg min hjemmeside 

www.DinZoneterapeut.dk

. . .

Åbningstider:
Tirsdag – fredag 10.00 - 17.00
Lørdag   9.00 - 12.00
Søndag og mandag Lukket

Ud over det har jeg åbent efter aftale

FRISØR PELONI ·  v/ JOAN JACOBSEN ·  ABSALONSGADE 44 ·  ODENSE C ·  20 46 70 09 ·  Joan@FrisorPeloni.dk

Tidsbestilling, tlf.: 20 46 70 09

Ta’ a
nnoncen

 med og få
:

25%
 på d

in først
e k

lipning!

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 ...

• En klipning skal have et touch af frækhed for at understrege din personlighed
• Krøller er en kunst at klippe – jeg synes det er sjovt, og jeg er god til det
• Jeg er vild med at gå på kursus, så jeg er altid opdateret!

Bryllups- /festfrisurer efter aftale – også uden for åbningstiderne – på salonen 
eller hjemme hos dig selv.

Det er meget vigtigt for mig at kunderne er tilfredse. Det viser sig ved at største-
delen er faste kunder og mange kommer langvejs fra. 

Jeg glæder mig til at se dig!

Medicinsamtaler 
Har du fået ny diagnose, hvor du 
skal have medicin, har du krav på en
10 min. samtale med en farmaceut.
Det er gratis.

Hver uge gode tilbud på vitaminer,
cremer mm.

Mine behandlerfarmaceuter kan i
visse tilfælde hjælpe med en ny 
recept – fx på p-piller. Spørg os.

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

Folkebos Apotek
Hjallesevej 201 - 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
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Malere,duerog�andetgodtfolk��
–�en�fortælling�om�Godthåbsgade�30�og�30B�
før�Beboerhusets�tid

Af Carl Flemming Schultz

Maleren�flytter�ind

Det var et malerfirma i vækst, der

flyttede ind i den tidligere rørlæg-

gervirksomhed i Godthåbsgade

30B i begyndelsen af 1960’erne.

Niels’ far, Erik Stærmose, havde

indtil da haft sit firma i sin villa på

Dyrhøjvej, men pladsen var blevet

for trang, så han købte Godthåbs-

gade 30 og 30B. Senere købte han

også nummer 32 og 34.

I dag er der ikke noget, der hed-

der Godthåbsgade 32. Men det

var der dengang. Godthåbsgade

32 var en enligt liggende bygning i

én etage, som lå, hvor Godthåbs-

parken – det grønne område bag

Sct. Joseph Kollegiet, hvor der nu

er fodboldbane, og hvor beboer-

foreningen plejer at holde sankt-

hansfest – ligger i dag. Ingen græs

dengang, bare gårdsplads med nr.

32 midt på. Ovre mod Sct. Joseph

lå en række garager, som blev

lejet ud, og helt nede ved haverne

i Lahnsgade lå en brændselshand-

ler. Lejeren i nr. 32 blev sagt op, så

bygningen kunne bruges til lager.

Og så var firmaet etableret i Godt-

håbsgade: Værksted i nr. 30B med

indkørsel gennem porten i nr. 30,

lager i nr. 32 med indkørsel gen-

nem porten mellem nr. 30 og 34,

og lejligheder til udlejning i nr. 30

og 34. 

Niels kom ind i firmaet med ud-

dannelse som både maler og arki-

tekt, og han og fru Gitte flyttede

ind i en lejlighed på 3. sal i forhu-

set i nr. 30, da den blev ledig i

1968. 

Ikke�så�forandret�endda

Firmaet var stort og havde alt i alt

70-80 ansatte i Godthåbsgade og

afdelingen i Munkebo, som arbej-

dede på Lindø og de tilknyttede

huse der. Men kernen var i Godt-

håbsgade.

Når Niels ser sig omkring i Beboer-

husets cafélokale, kan han sag-

tens genkalde sig værkstedet.

Selvfølgelig er der sket ændrin-

ger. Hvor det store gulv-til-loft-

vindue sidder nu, var der en port,

hvor man kunne køre ind med en

bil, og ved den nuværende ind-

gangsdør var der også en port.

Værkstedet var et stort, åbent

rum delt af reoler ned midt igen-

nem på langs, hvor malerspande

og andet til faget hørende havde

plads, og gulvet var beton i flere

niveauer, højest ved porten, hvor

man kunne køre ind i bil. Trappen

op til loftet genkender Niels tyde-

ligt: Det er den samme som den-

gang. Firmaets kontorer lå i

sidefløjen, hvor frivilligorganisa-

tionen ”2 Timer om Ugen” holder

til i dag. Toiletforholdene var, som

de nu var på den tid: Malerne

måtte over gården og ned i kælde-

ren i forhuset, når de havde brug

for det.

I�september�måned�i�år�hed�månedens�kunstner�i�Beboerhuset�Niels

Fabricius�Stærmose.�Og�han�viste�sig�at�være�en�mand,�som�kendte

Beboerhuset�særdeles�godt.�Ikke�som�beboerhus,�men�som�maler-

værksted�i�1960’erne�og�1970’erne,�hvor�hans�far�og�han�havde�maler-

firma�der.�Den�historie�måtte�”Beboeren”�naturligvis�have,�så�jeg

mødtes�med�Niels�i�huset�en�oktoberdag�over�en�kop�kaffe�til�en�lille

fortælling�om�et�lille�stykke�godthåbsgadehistorie.

Niels Stærmose ved den 

forhenværende port.
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På�loftet�regerede�

skiltemalerne…

Oppe på loftet over værkstedet

holdt skiltemalerne til. De store

butiksskilte lå på gulvet, mens de

blev malet. Særlig én af skiltema-

lerne husker Niels: Lorenz May,

som både var lidt speciel og en

specielt dygtig skiltemaler. Han

havde et stort, gråt skæg, og midt

i november kørte han rundt på sin

knallert iført nissehue og malede

guirlander og kravlenisser og

”glædelig jul” på butiksvinduerne

hos firmaets kunder. May var en

smule skeptisk, da han på et tids-

punkt skulle have en kvindelig

skiltemaler i lære, og han havde

det lidt svært med, at hun blev

lige så dygtig som han. Og så hav-

de han måske også sans for mere

mellem himmel og jord end de fle-

ste: Når skiltemalerne sad med

deres madpakker ovenpå (froko-

sten blev selvfølgelig spist i værk-

stedet), kunne han pludselig sige:

”Prøv og lyt: Nu går den gamle

smed hen over gulvet!” De andre

kunne ikke høre noget.

…�og�duerne

Men skiltemalerne rådede ikke

over hele loftsetagen. Henne ved

sydvæggen, hvor der nu er en dør

og en udvendig trappe, var der

dengang et dueslag med huller ud

til det fri og en trævæg med dør

ind til skiltemalerne. Over 50 duer

var der. Niels’ far var meget opta-

get af fugle i det hele taget, der-

for holdt han også duer, der som

en sidegevinst kunne spises. Due-

ungerne skulle helst tages på re-

dekanten i øjeblikket lige før, de

begav sig ud på deres første flyve-

tur, og det øjeblik var en af firma-

ets lagermænd skrap til at spotte.

Når en unge var på nippet til at

tage springet, snuppede han den

og overlod den til Niels, som tog

den med ud under halvtaget bag

værkstedet, hvor der dengang

ikke var skure, men hvor der stod

en blodig huggeblok med tilhø-

rende økse, og foretog det videre

fornødne. Var der flere dueunger

end til eget forbrug, blev over-

skuddet solgt til fiskehandleren i

Albanigade.

I øvrigt var skiltemalerne sure på

duerne, som støvede grundigt.

Fortsættes side 22

Godthåbsgade 30B – det store

overblik.
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Det gik ud over de nymalede

skilte, og på et tidspunkt måtte

Niels’ far give sig og sælge hele

flokken til en mand i Middelfart.

Det blev en kort fornøjelse for

skiltemalerne. Ikke længe efter

sad duerne på taget og i duesla-

get igen. Så fik de lov at blive.

Forhusfolk

Ovre i forhuset boede Niels som

nævnt på 3. sal med kone og børn.

Ved siden af til venstre boede en

af firmaets dygtige malersvende

med sin kone. Konen passede

meget gerne Niels og Gittes børn,

når det var nødvendigt. Og på 2.

sal, under Niels’ lejlighed, boede

et ægtepar, hvor manden af og til

smuttede over og besøgte en

kvinde i genbohuset i et par timer.

Det vidste alle, undtagen konen.

En etage længere nede, på 1. sal,

havde en damefrisør salon i priva-

ten, hvad der var meget alminde-

ligt dengang. På samme etage

boede købmand Ebbe Rasmussen,

som havde sin butik på hjørnet af

Godthåbsgade og Jagtvej. I stue-

etagen boede endnu en af firma-

ets malersvende, som døde tid-

ligt, men enken blev. Og i lejlighe-

den ved siden af boede en enlig

kvinde, som man hver eneste mor-

gen kunne se i døråbningen på

hendes altan, hvor hun stod og

læste avis, altid iført hat. Og så

må manden helt oppe under taget

heller ikke glemmes. Deroppe var

der nogle ganske små loftsrum,

og ét af dem var beboet. Adgang

hertil var kun ad køkkentrappen.

Hvem sagde brandfælde?

Så en tur i kælderen. Der var selv-

følgelig – foruden malersvende-

nes toilet – vaskerum med grue-

kedler. Og det var så smart indret-

tet, at der fra gården gik en trap-

pe op til det flade tag på sidebyg-

ningen med kontorerne, hvor tør-

restativerne stod.

Fra�håndværksmaler�til�

kunstmaler

Godthåbsgade blev ikke malerfir-

maets endestation. Niels og hans

far flyttede det midt i 1970’erne

til Dronningensgade, og kommu-

nen overtog hele ejendommen.

Da firmaet senere, i 1983, luk-

kede, fik Niels arbejde hos Hans

Jørgensen & Søn, og senere igen i

Odense Kommune, hvor han ar-

bejdede med boligvedligehol-

delse. Nu er Niels pensionist og

aktiv som kunstmaler. Han er

næstformand i galleri KIK i Kerte-

minde og desuden med i flere

andre gallerier og kunstforenin-

ger. Og det gamle malerværksted

er blevet til beboerhus.

Nu er her skur – dengang var her

dueskafot.

Forhusbagside – alt er som før.
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Asylgade 16 · 5000 Odense C
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78

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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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 
 
 

Godthåbsgade 2
 DK-5000 odense C

t 65907260 
 kontakt@koekkenskaberne.dk
 www.koekkenskaberne.dk

Gør en god handel hos
Hekkes Genbrug

www.hekkesgenbrug.dk

Albanigade 47, Odense C
Telefon: 25 32 20 71

Mail: hekkesgenbrug@gmail.com
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Ligger�kvarterets�fremtid�
i�fortiden?

Af Carl Flemming Schultz

Ja, det er slet ikke usandsynligt.

En spændende attraktion i kvarte-

ret kan vise sig at blive turistmål,

udflugtsmål for skoleklasser og et

monument, alle odenseanere vil

tage til sig.

Det drejer sig naturligvis om Non-

nebakken.

En dag i oktober var der fint be-

søg på Nonnebakken og i nogle

haver i Allégade. To repræsentan-

ter for ICOMOS skulle se noget,

man ikke kan se, nemlig Harald

Blåtands gamle vikingeborg, som

gemmer sig under Odd Fellow

Logen, Giersings Realskole og en

del af Allégade.

ICOMOS – International Council

on Monuments and Sites – er en

verdensomspændende organisa-

tion, som arbejder professionelt

for bevaring af kultur- og naturar-

ven hvad angår bygninger, histori-

ske byer, arkæologiske monumen-

ter og kulturlandskaber, og orga-

nisationen fungerer som UNES-

COs ekspertorgan i spørgsmål om

bevaring af kulturmiljøer i forhold

til Verdensarvskonventionen. Pla-

nen er at forsøge at få Nonnebak-

keborgen sammen med de fire

andre danske såkaldte trelleborge

fra vikingetiden, Aggersborg, Fyr-

kat, Trelleborg og Borgring, på

UNESCOS verdensarvsliste. Det

var derfor, de to ICOMOS-folk var i

Odense som led i en tur rundt til

alle fem borge.

Forskningscenterleder ved

Odense Bys Museer Mads Runge,

som er manden bag de undersø-

gelser af Nonnebakken, som er fo-

retaget siden 2015, var frisk på at

mødes med ”Beboeren” på Non-

nebakken en grå novemberdag for

at fortælle om projektet og hvor

langt, man er nået nu.

Borgene har samlet set absolut

potentiale til at komme på ver-

densarvslisten, fortalte Mads Run-

ge, og de to ICOMOS-repræsen-

tanter var begejstrede for Nonne-

bakken. Den er i dag med sin be-

liggenhed under moderne bebyg-

gelse usynlig modsat de fire andre

Tidligere omtaler af Nonnebakkeprojektet kan findes i Beboeren nr. 15, 2015, 24, 2017, 29, 2019 og 30, 2019 
– og vi følger stadig med i forløbet.

Her lå vikingeborgen. 

(Foto: Geodatastyrelsen)
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Kender du dit
nabolag? 
I september inviterede vi endnu en gang alle læsere

af Beboeren til at gå på opdagelse i kvarteret. 

Udfordringen var at finde navnet på en bestemt

gade efter otte retningsangivelser. 

Det�rigtige�svar�var:�Gormsgade.�

På kortet til højre ses den korrekte rute. 

Vinder af en flaske vin fra Portugisisk Vinkælder

blev Morten og Gunilla, der bor i Absalonsgade. 

Konkurrencen ’Kender du dit nabolag’ holder her-

efter pause. 

trelleborge. Til gengæld er den af

samme grund særdeles velbeva-

ret, og de autentiske ting ligger

stadig i jorden et par meter under

bebyggelsen. 

En anden særlig ting ved Nonne-

bakken er, at den er den eneste af

borgene – som jo opførtes som

led i Harald Blåtands rigssamling i

slutningen af 900-tallet – der lig-

ger klos op ad en allerede den-

gang eksisterende by, og endda

en by med domkirke, biskop og

det hele, som lå lige overfor på

den anden side af åen. Nye ud-

gravninger i Odenses centrum

peger på, at byen allerede blev

etableret i 700-800-tallet og ikke i

900-tallet, som man tidligere har

ment, så den var der altså før bor-

gen. Til rigssamlingen er både by-

en, kirken og borgen vigtige. Her

er en samlet historie, som ikke fin-

des de andre steder.

Så nu arbejder Mads Runge på an-

søgningen om at få Nonnebakken

på den prestigefyldte UNESCO-

liste sammen med de andre bor-

ge. Ansøgningen skal være klar i

januar 2020, men det er kun før-

ste skridt. Processen er lang og ri-

melig bureaukratisk. Den samlede

ansøgning skal behandles af ikke

mindre end 40 personer, og håbet

er, at det i løbet af 2022 lykkes at

give borgene status af verdensarv. 

Hvis det sker, vil det stensikkert

komme til at sætte sit præg på

det kvarter, vi bor i. Så skal borgen

nemlig formidles, så det usynlige

på en eller anden måde gøres syn-

ligt, og historien fortælles på ste-

det. Det kan ske på mange måder,

både på selve Nonnebakken, i 

Allégade og på det grønne om-

råde ned mod Odense Å. Og så

kan Harald Blåtands gamle borg

sagtens gå hen og blive et high-

light i Odenses markedsføring af

sig selv som vikingernes by, så

H.C. Andersens hus og museum

ikke bliver det eneste, turisterne

kommer til byen for at besøge.

Og dermed kommer vores kvarter

på fremtidens verdenskort!En lille del af ringvolden er marke-

ret i Giersings skolegård. Her inspi-

ceret af forskningscenterleder

Mads Runge.
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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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Beboeren�redaktionelt

Beboeren udgives af bladforeningen

Beboeren og udkommer fire gange årligt.

Bladet er trykt i 2300 eksemplarer og

omdeles til kvarterets beboere og arbejds-

pladser.

Ansvarshavende og skrivende: 

Carl Flemming Schultz

Fredensgade 21, tlf. 61 26 28 29

carlflemmingschultz@gmail.com

Annoncer og økonomi: Henrik Lumholdt

Fredensgade 26, tlf. 20 20 99 49,

henlumholdt@gmail.com

Skrivende: Stig Vognæs 

Absalonsgade 14, tlf. 66 13 02 38,

stig.vognaes@gmail.com

Skrivende: Helene Dambo 

Jagtvej 50, tlf. 61 65 13 40, 

dambokomm@mail.dk

Layout: Christen Tofte

Skt. Knuds Gade 35, tlf. 51 49 13 97

kontakt.ctofte@gmail.com

Fotografier: Carl Flemming Schultz, Stig

Vognæs, Christen Tofte. 

Se i øvrigt de enkelte artikler. 

Forsidebilledet: Glædelig (h)jul...

Beboeren nr. 33 udkommer marts 2020.

Deadline: 28. februar 2020.

Tryk: Helmer Tryk

Kochsgade 5–7, tlf. 66 12 50 14

Beboerforeningen�BEBOERHUSET

Godthåbsgade 30 B,

bestyrelsen@beboerhuset.org

Formand: Carl Flemming Schultz

Fredensgade 21, tlf. 61 26 28 29

carlflemmingschultz@gmail.com

Næstformand: Jessie Kronlund

Godthåbsgade 30, 3.tv, tlf. 20 20 11 75 

jessie.fihr@gmail.com

Kasserer: Frauke Schaumburg

Skt. Knuds Gade 43, tlf. 26 24 78 30

fraukesch@hotmail.com

Sekretær: Dorte Lassen

Lahnsgade 35 B, tlf. 26 24 63 15 

dortelassen@hotmail.com

Pernille Hamming

Godthåbsgade 57, 1.th, tlf. 25 54 53 25

pernillehamming@gmail.com

Gary Sheridan

Skt. Knuds Gade 41, tlf. 40 29 16 96

sheridanhansen41@gmail.com

René Krarup

Oluf Bagers Gade 36, tlf. 30 66 13 94 

renekrarup@live.com

Grethe Pajbjerg

Fredensgade 37, st., tlf. 23 95 72 50

grethepajbjerg@gmail.com

Jette Pedersen

H.C. Andersens Gade 94, 2. 

tlf. 29 87 11 49, jettep@hotmail.com

Madklub

Stinne Hvam

H.C. Andersens Gade 31, tlf. 42 50 73 74

stinne@ffsm.dk

Kunståbent

Mia Keinke

Monbergsvej 41, st. lejl. 6, tlf. 40 48 20 36

miakeinke@gmail.com

Ingelise Bech Hansen

Fredensgade 21, tlf. 61 79 49 19

ingelisebechhansen@gmail.com

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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Tirsdag�3.�marts�kl.�18.30:�Madklub

Onsdag�4.�marts�kl.�20.00:�Kunståbent

Onsdag�11.�marts�kl.�20.00:�Caféaften

Onsdag�18.�marts�kl.�19.00:�
Generalforsamling�i�
Beboerforeningen�
BEBOERHUSET

Torsdag�19.�marts�kl.�18.30:�Madklub

Onsdag�25.�marts�kl.�20.00:�Wessing�Film

Hver�onsdag�kl.�20–22�er�cafeen�åben.�Her�kan�du

møde�dine�naboer,�du�kan�tage�vennerne�med,�

du�kan�få�en�kop�kaffe�eller�et�glas�vin,�en�øl�eller

en�vand.

På�nogle�af�caféaftenerne�vil�der�med�stor�sand-

synlighed�blive�arrangementer,�som�annonceres�

løbende.�Flere�arrangementer�kan�komme�til,�

ligesom�ændringer�kan�forekomme.�

Arrangementer�i�Beboerforeningen�
BEBOERHUSET�Godthåbsgade�30�B

·�Marts�2020�·

Tirsdag�4.�februar�kl.�18.30:�Madklub�

Onsdag�5.�februar�kl.�20.00:�Kunståbent

Onsdag�12.�februar:�Lukket�pga.�vinterferie

Onsdag�19.�februar�kl.�19.00:�

Mad,�musik,�café:�”Folkets�John”

Torsdag�20.�februar�kl.�18.30:�Madklub

Søndag�23.�februar�kl.�14.00:�

Fastelavn,�tøndeslagning�for�børn

Onsdag�26.�februar�kl.�20.00:�Wessing�Film

·�Februar�2020�·

·�Husk�også�·

Hold dig orienteret på Beboerhusets 
hjemmeside,�mail�og�facebook.

www.beboerhuset.org 
Facebookgruppe: BEBOERHUSET

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

Onsdag�8.�januar�kl.�20.00:�Kunståbent

Onsdag�15.�januar�kl.�20.00:�Caféaften

Fredag�17.�januar�kl.�19.00:�Portugisisk�aften

Onsdag�22.�januar�kl.�20.00:�Caféaften

Tirsdag�23.�januar�kl.�18.30:�Madklub

Onsdag�29.�januar�kl.�20.00:�Wessing�Film

·�Januar�2020�·


