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Er du ’Et ansigt fra kvarteret’?
Vi søger frivillige fra vores kvarter, der har lyst til at gøre vores fælles 

blad endnu mere vedkommende. 

I hver udgave af Beboeren taler vi med en eller flere beboere fra vores område. 

For eksempel om hvor de kommer fra, og hvad de laver. 

Det korte interview skal, sammen med et foto fra egen gade, 

give et lille glimt af personerne bag de ansigter, vi møder i nabolaget. 

Har du lyst til at fortælle lidt om dig selv? 

Så send straks en e-mail til: beboeren7913@gmail.com.

Ud af busken – ind i bladet...
Fire gange om året udkommer 

Beboeren, det blad du sidder med

i hånden. En lille gruppe på fem

(energiske) mennesker fra kvarte-

ret sørger for at fylde de ca. 32

sider ud med stof, der forhåbent-

lig er af interesse for alle/mange/

enkelte. Frivilligt arbejde, selvføl-

gelig – og vores trofaste annon-

cører sørger for det økonomiske

grundlag.

Vi forestiller os, at kvarteret vrim-

ler med kreative og engagerede

mennesker med alle mulige talen-

ter – og nu kommer vi endelig til

det: Lad os få nogle friske bidrag

til bladet: Digte. sjove historier,

originale iagttagelser, gode 

minder, tegninger, fotos, ideer,

læserbreve osv.

Det eneste krav er, at det skal

handle om vores dejlige kvarter:

Skt. Knuds Gade- og Godthåbsga-

dekvarteret – altså bladets og be-

boerhusets distrikt. En lille ud-

fordring er, at bladet trykkes i

sort, ikke kun fordi sort er sejt og

trendy, men fordi trykkeriregning

og annonceindtægter derved 

balancerer smukt.

Du kan aflevere fysisk

eller på e-mail til redak-

tionens medlemmer (se

adresser på side 31). 

Eventuelle billeder i far-

ver laver vi selv om til

sort/hvid.

Vi overvejer at gøre juni-

nummeret af bladet til

et slags jubilæums-

nummer, da Beboeren

netop har taget hul

på 10. årgang. Det er

da en oplagt mulig-

hed for at lave et

flot og anderledes

blad.

Venlig hilsen

Redaktionen
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Nyt fra bestyrelsen
Foråret er så småt på vej, i hvert fald efter solsorte-

nes opførsel at dømme. De er igen begyndt at få let-

tet rumpen fra lavtflyvende lige-over-jorden-højde og

svinge sig lidt højere op, end de gør i vintermåne-

derne.

Det kan man ikke sige om aktiviteterne i Beboerhu-

set. Næppe havde vi genåbnet huset i oktober, før vi

atter måtte lukke ned i november. Vi behøver næppe

sige, hvorfor. Og så har der været lukket siden. Den

traditionelle, populære fastelavnsfest for børn med

tøndeslagning og fastelavnsboller har måttet aflyses. 

Vi tør ikke satse på noget som helst i nogen over-

skuelig fremtid. Generalforsamlingen, som var an-

nonceret til 24. marts, har vi for eksempel besluttet

at flytte til efter sommerferien i håb om, at forhol-

dene vil være mere forsamlingsvenlige til den tid.

Indkaldelse følger senere her i bladet. Og hvad angår

alle husets andre arrangementer: madaftener, kunst-

udstillinger, caféaftener, musikaftener osv., så kan vi

ikke love andet, end at vi går i gang igen, så snart det

kan lade sig gøre, i et omfang, som kan lade sig gøre.

Vi melder selvfølgelig ud, når den tid oprinder.

Men bestyrelsen har holdt sine møder – virtuelt na-

turligvis. Og vi har med stor glæde konstateret, at

der er mange, der bakker op om beboerhus og -for-

ening. Der er tegnet mange medlemskaber for 2021

allerede, flere, end der plejer at blive i årets første

måneder. Og mange har støttet ved at sætte et eks-

tra beløb ind på beboerforeningens konto. Det siger

vi mange tak for. Det luner i en tid, hvor huslejen og

de andre faste udgifter skal betales, selv om indtæg-

terne svigter. Weekendudlejningerne til fester har

været gået totalt i stå, aflysningerne har stået i kø,

men en hel del har heldigvis valgt at flytte deres fe-

ster til efter sommer. Her er det især konfirmations-

fejringerne, der har holdt flyttedag.

Vi håber, vi kan åbne huset igen i en ikke for fjern

fremtid, så de gode, gamle arrangementer kan vende

tilbage. Og der er også nye ideer på tegnebrættet.

Apropos bræt: Skulle nogen ligge inde med brætspil,

de ikke bruger, så modtager vi dem gerne i Beboerhu-

set. En af ideerne går ud på noget med brætspilstur-

neringer. Kom endelig med flere…

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

Vil du annoncere i Beboeren?
· Kontakt Henrik Lumholdt  – se side 31 · Formater og priser – se side 30 ·

Generalforsamlingen 
i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET 
24. marts 2021 aflyses
på grund af corona-
restriktioner.
Den flyttes til efter
sommerferien. 
Indkaldelse sker her i
bladet samt via mail-
liste og facebook.

Mange tak…
… siger vi i bestyrelsen – på Beboerhusets vegne –

til alle dem, der allerede har tegnet medlemskab

for 2021, til dem, der har valgt at tegne mere end

ét medlemskab pr. husstand, og til dem, der har

støttet huset med en ekstra donation. 

I har været med til at hjælpe meget i en kold tid,

hvor vores husleje og øvrige udgifter har været de

samme, og hvor vores indtægter har været ikke-

eksisterende. Tak for jeres opbakning! 

Og Beboerhusets konto 9860 0000377198 

er stadig åben…
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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.

Lisbeth Johannesen 
Bor i Skt. Knuds Gade

Arbejdsfri  

Det var på grund af en kæreste, at jeg kom til Odense.

Jeg stammer fra København og flyttede til Sankt Knuds

Gade i 1984. Vi boede i en lejlighed nede i nummer 50, og

det passede fint med at være bibliotekar på børnebiblio-

teket, der dengang lå i Kronprinsensgade. Jobbet betød,

at jeg kendte rigtig mange af børnefamilierne i kvarteret.

På det tidspunkt var det et ’ungt kvarter’ med mange

børn. Jeg skulle også selv have barn.

Efter et par år blev jeg gravid igen, så vi var nødt til at

finde noget større at bo i. Vi fik et tip om, at huset her

ville komme til salg, og vi smed en seddel ind ad brev-

sprækken. Det var der imidlertid også 10-12 andre, som

gjorde. Heldigvis var vi nummer to i køen, og da nummer

et sprang fra, købte vi huset. Jeg var højgravid, men vi

nåede at flytte og bo her i en måned, inden jeg fødte. 

Vi lærte mange at kende ved at komme i det gamle be-

boerhus i Sankt Knuds Gade nede ved Bunkeren. Her kom

jeg bl.a. med i ’Sypigerne’, som mødtes hver mandag og

syede børnetøj mm. Da beboerhuset lukkede, rykkede

gruppen først til Beboerhuset i Godthåbsgade, siden be-

gyndte vi at mødes privat hos hinanden. Mange af sypi-

gerne er efterhånden flyttet til andre dele af byen, og nu

går det meste af vores samvær med at drikke te, snakke

og lidt håndarbejde. Vi har holdt mange jubilæer i løbet

af årene og været på fælles inspirationsrejser til Paris.

Da jeg blev pensionist meldte jeg mig til et kunstkursus

på aftenskolen og begyndte at klatmale herhjemme.

Staffeliet står midt i stuen – det er ret hyggeligt. Jeg

vil egentlig gerne male nonfigurativt, men det en-

der som regel med at blive portrætter, landskaber

og den slags. 

Mange synes det med tiden bliver træls at bo i

gamle huse, der skal vedligeholdes og flytter i ste-

det til noget nyt. Der er et generationsskifte i gang

med unge børnefamilier, som flytter ind i kvarteret –

det er superdejligt. Jeg har dog ingen planer om at

flytte, mit hus er ikke stort, og det passer fint til mig. 

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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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

g

Albanigade 27 - Odense
Tlf. 66 12 70 35

www.schiang-living.dk

       Dansk og internationalt møbeldesign
    møbler - belysning - tæpper & accessories

HUSK!

DØGN
ÅBENT
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Parkeringsplads bliver til boliger
Lokal arkitekt og tømrermester står bag

Gravemaskinerne er i fuld sving på

hjørnet af Kronprinsensgade og

Albanigade, selv om kulde og

frost i øjeblikket har lagt sig som

en tyk, hvid dyne over byen.

”Vi har trippet for at komme i gang,

og nu sker det endelig”, siger tøm-

rermester Jesper Christensen, der

er bygherre for det store, nye byg-

geri.

Da Thomas B. Thriges Gade blev

anlagt i 1960’erne, var Albanigade

en del af projektet. Gaden blev

sidst i 1960’erne udvidet til en fir-

sporet hovedvej og Albanibroen

udvidet. Ved samme lejlighed blev

Odense Ås løb flyttet mod nord,

og ejendommene Albanigade 1, 3

og 5 blev eksproprieret og revet

ned. På den ledige plads på hjør-

net af Albanigade og Kronprin-

sensgade blev der anlagt en par-

keringsplads til 60 biler samt et

grønt område ned mod Odense Å.

Efter 60 år med biler på det om-

råde, der engang husede nogle af

Odenses mest fornemme og pre-

stigefyldte ejendomme, kommer

der nu igen huse til mennesker.

Pladsen bliver bebygget igen! 

Da Thomas B. Thriges Gade blev

lukket i 2014, kom det på tale at

bebygge parkeringspladsen igen.

Og da pladsen blev udbudt, viste

der sig stor interesse fra investo-

rer. Der blev afgivet 13 bud på

spændende projekter. By- og Kul-

turudvalget fik fremlagt fire pro-

jekter i anonymiseret form, og

udvalget fulgte forvaltningens

indstilling om at sælge grunden til

“projekt 1”, som var afleveret af

Skt. Knudsgade’s Tømrer & Sned-

kerforretning. Byrådet godkendte

i efteråret 2018 forslaget. 

“Det er virkelig positivt, at vi får 

aktiveret en centralt beliggende

grund”, lød det fra Odenses davæ-

rende rådmand Jane Jegind (V) i

Fyens Stiftstidende. ”Vi fik frem-

lagt virkelig interessante projekter,

som alle ville bidrage med stor kva-

litet i byudviklingen. Jeg hæfter

mig også ved den store interesse,

der har været fra investorside. 

Det viser tydeligt, at nærheden til

letbanen og city er attraktiv for

mange, og det skal vi være yderst

tilfredse med”.

Skt. Knudsgade’s Tømrer & Sned-

kerforretning er nu i fuld gang

med at forvandle den triste parke-

I beboeren nr. 33 fortalte stadsarkivar Johnny Wøllekær historien om

hjørnet af Albanigade og Kronprinsensgade fra midten af 1800-tallet

og frem til nu. Her følger vi op ved at se på, hvad der nu er gang i på

hjørnet med den fine udsigt til å og letbane.

Fortsættes side 8
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Øverst: 

Facade mod Abanigade. Til højre

ses letbanetog og Albanibroen.

Midten: 

Byggeriet set fra hjørnet af 

Kronprinsensgade og Albanigade.

Nederst:

Facade mod Kronprinsensgade. 

Bygningen til venstre er 

Dronningens Asyl.

Illustrationer: 

Arkitektfirmaet 

Carl Ole Kragsig Kristensen.
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Tømrermester Jesper Christensen har siden 1990 drevet tømrer-

og snedkerforretning i kvartere. Faget fik han nærmest ind med

modermælken, og han er 5. generation af håndværksmestre, der

alle på forskellig vis har sat deres præg på Odense. Godt håndværk

har altid været i høj kurs, og det er et stort plus for Skt. Knuds 

Gade’s Tømrer & Snedkerforretning. 

Makkerparret Carl Ole Kragsig Kristensen og Jesper Christensen

har sammen vundet flere konkurrencer og fået flere priser.

”Da Odense Kommune udbød parkeringspladsen Kronprinsensgade 1,

var jeg ikke i tvivl”, fortæller Jesper Christensen. ”Det var en helt

enestående mulighed for at præge det kvarter, som jeg selv bor i og

holder meget af.” 

ringsplads på hjørnet af Kronprin-

sensgade og Albanigade. ”Med en

placering på Kronprinsensgade – og

med Odense Å og Eventyrhaven

lige i baghaven – bliver det nogle

særdeles attraktive lejligheder”,

siger Jesper Christensen. ”Flere af

lejlighederne får udsigt over Even-

tyrhaven og Odense Å, og det må

siges at være en af de mest attrak-

tive placeringer i Odense”. 

Byggeriet får adressen Kronprin-

sensgade 1 og kommer til at bestå

af to etageejendomme med til-

sammen 18 lejligheder i størrel-

sesordenen 95-161 kvadratmeter.

Der bliver fuld parkeringskælder

under bebyggelsen. 

Det er bygherre og arkitekts

tanke, at bygningerne skal passe

ind i gadebilledet. Bebyggelsen er

blevet kaldt en nutidig fortolkning

af villamotivet, der så vidt muligt

refererer til de eksisterende vil-

laer i Kronprinsensgade. Det op-

føres i lysegule teglsten og med

skifertag. Det er arkitekt Carl Ole

Kragsig Kristensen, der selv bor i

Kronprinsensgade, der har slået

stregerne til byggeriet. Arkitekten

og tømrermesteren har tidligere

med stor succes samarbejdet om

en række projekter.

Byggeriet skal stå færdigt i juni

2022 og kommer til at indeholde

en beboercafé i stueplan. Cafeen

vil forhåbentlig styrke sammen-

holdet blandt beboerne, og så

drømmer Jesper Christensen om,

at ejerforeningen også lejligheds-

vis skulle få lyst til at åbne cafeen,

for områdets øvrige beboere.

Fra P-plads til byggeplads. Øverst 1973. Nederst (vinteren) 2021.



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

Folkebo 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

Lidt Corona deprimeret? 
Gør noget lækkert for dig selv. Fredag den
30. marts 2021 giver vi 40% på alt Vichy 
– lækre produkter også til mænd.

Vi har fokus på forkølelse, allergi og
overgangsalder de næste måneder.

Husk: Gratis medicinsamtale med 
farmaceut, når du får ny medicin eller har
udfordringer med at huske at tage det.

Åbent: Mandag-fredag: 9.00-17.30,
Lørdag: 9.00-13.00.

Apotekerne med det bedste, sødeste
og mest servicemindede personale...

Det lysner - foråret er på vej

Marts 2021 · Beboeren · 9
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ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21

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!

   BESØG OGOMK   ORESV BESØG  BORES      

Vi glæder os til at se jer i butikk

allegaarå vice. Pog god ser
alg i pålæg, pølsert udvorVi har et st

  

enVi glæder os til at se jer i butikk

.dkdensslagterallegaar
ersk kød, middagsr, falg i pålæg, pølser

  
eersk kød, middagsr
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Hvem ringer klokkerne for?
Helt oppe under Domkirkens

spir hænger et klokkespil, der

seks gange om dagen ringer små

melodier ud over vores kvarter.

Beboerens nysgerrige journalist

har besøgt klokkenist Anders

Grankvist Schou, der fra sit 

særlige klaviatur højt oppe i 

kirketårnet styrer 48 tunge

klokker.

Af Stig Vognæs

De 162 trin er slidte, og trappe-

rummet er så smalt at to menne-

sker ikke kan passere hinanden. På

vejen opad er der smalle vinduer,

der kaster flader af frostklar vin-

tersol ind på den mørke, snoede

tårntrappe. Efter nogle vejrtræk-

ningsudfordrende minutter er vi

fremme, hvor murværket slutter,

og kirketårnets kobbertag begyn-

der. Set indefra er taget bygget

op af store favntykke bjælker, der,

i et sindrigt krydsmønster, under-

støtter den øverste del af tårnet.

Beboerens udsendte er impone-

ret.

Her under taget og mange meter

over jorden står det særlige kla-

viatur, hvorfra Anders Grankvist

Schou styrer klokkespillet. 

”Det hedder et stokklaviatur,” for-

klarer han, mens han åbner døren

til det lille opvarmede aflukke. Et

stokklaviatur er opbygget efter

samme princip som et klaviatur til

et kirkeorgel, men tangenterne er

lavet af runde stokke, og de anslås

med næverne – underst er der et

fodklaviatur.

Klokkespillet sidder længere oppe

i den del af tårnet, der kaldes lan-

ternen – det er lige under spiret.

Klokkerne er delvist synlige set

nede fra gaden, og de er i sving

seks gange i løbet af dagen – klok-

ken 8:03, 12:03, 14:03, 16:03,

18:03 samt 22:03. Melodierne er

omtrent 1½ minutter lange og ud-

gøres typisk af årstidssange, sal-

mer og morgen- og aftensange.

Musikprogrammet skifter en gang

om måneden og kan – afhængig af

vind og vejr – høres i en radius på

en kilometer eller to.

Det daglige program spilles 

automatisk

Klokkespillet kommer fra det hol-

landske firma Petit og Fritzen og

blev skænket til Domkirken i for-

bindelse med Odense bys 1.000

års  jubilæum i 1988. Jubilæums-

gaven kom fra en række private

sponsorer suppleret af en stor 

donation fra A.P. Møllers Fond. 

Der er to måder at betjene klokke-

spillet på, forklarer Anders. Den,

der bliver brugt mest, er det auto-

matiske spil, som styres af en

computer. Klokkerne afspiller dag-

ligt de seks melodier, som klokke-

nisten har forprogrammeret, og

han behøver ikke selv at være til

stede. Elektronikken aktiverer de

magnethamre, som sidder uden

på klokkerne.  

Trappen i kirkens tårn er lang og

smal og oplyses primært af smalle

vinduer. En gang om året er det

muligt at besøge tårnet – det sker i

forbindelse med Blomsterfestiva-

len.

Stokklaviaturet er opbygget efter

samme princip som et almindeligt

klaviatur, men har stokke i stedet

for tangenter. Stokkene anslås med

næverne, og er suppleret med et

fodklaviatur. 

Lanternen er den del af tårnet, der

sidder lige under det øverste spir 

– betegnelsen skyldes det lygte-

agtige udseende. Odense Domkir-

kens lanterne rummer klokkespil-

lets 48 klokker. 
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Anders kan dog også spille manu-

elt på klokkespillet via stokklavia-

turet i tårnet, og ved de lejlighe-

der bruges kneblerne til at slå

klokkerne an. Kneblerne er den

metalstang, der hænger inde i

klokkerne. Kneblerne er forbun-

det med stokklaviaturet via et

langt metalkabel. For at få klok-

ken til at klinge klart skal der spil-

les på stokklaviaturet med en be-

tydelig fysisk styrke, og klokkeni-

sten bruger både knyttede næver

og fødder. Det manuelle klaviatur

giver bedre mulighed for at spille

nuanceret og dynamisk, end når

klokkerne styres elektronisk.

Anders spiller live-koncert en

gang om måneden. Disse koncer-

ter varer typisk 30 minutter og

kan fx nydes fra Eventyrhaven,

hvor klokkespillet høres klart og

tydeligt. Om sommeren kommer

både danske og udenlandske gæ-

steklokkenister og giver særlige

sommerkoncerter, der varer op til

45 minutter.

Anders vælger derudover dagsak-

tuelle melodier, hvis det er muligt.

Det skete blandt andet under fak-

keloptoget i forbindelse med Kim

Larsens død, hvor den musikalske

menu stod på melodier af den fol-

kekære musiker. Også i forbindel-

se med Melodi Grand Prix, jubilæ-

er og kommunalvalg forsøger An-

ders at vælge melodier, der passer

til begivenhederne. ”På en måde

er jeg jo en slags gademusikant,”

siger han med et smil.

På Domkirkens hjemmeside

(https://www.odensedomkirke.dk)

kan man med lidt snilde finde

oversigten over klokkespillets

daglige melodier og tidspunkter

samt program for live-koncerter-

ne.

Klokker klinger af og til urent

Hvis nogen synes, at klokkespillet

ind i mellem lyder en smule falsk,

så er det ikke uden grund, fortæl-

ler Anders. De falske toner skyl-

des, at de støbte klokker er svære

at stemme, og når de først er

hængt op i tårnet, er de meget

vanskelige at justere, da de hæn-

ger tæt og er svært tilgængelige.

Mislydene opstår tillige, fordi

klokkerne i modsætning til almin-

delige instrumenter er svære at få

til at klinge rent i overensstem-

melse med den måde, vi opfatter

tonerækken på. Anders’ forklaring

er teknisk og omfatter fagudtryk

som partialtonerækken og trans-

poneringsprincipper, og det korte

af det lange er, at klokkerne lyder

renest, når de spiller melodier i

mol. Desuden bliver klokkerne

Fortsættes side 14

Odense Domkirke hedder også Sankt Knuds Kirke. Den blev indviet i 1499

efter en byggeperiode på mere end 100 år. Tårnet er 63 meter højt og er

føjet til kirken omkring 1586. Oprindelig havde det ét højt spir, flankeret af

fire små hjørnespir.
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slidt med tiden, så klangen er altid

bedst på de klokker, der bliver

brugt mindst.

Anders forklarer, at klokkernes

placering helt oppe under spiret

ikke er optimal. I dag ville man nok

vælge en placering længere nede

og i selve tårnet. ”Det giver en

bedre lyd, hvis tonerne kan nå at

samle sig inde i tårnet og derefter

kommer ud af vinduerne.” At flytte

klokkespillet er imidlertid en

meget dyr operation, så det er

nok tvivlsomt, at det kommer til

at ske.

Offentlig adgang 

en gang om året

Anders er uddannet klokkenist på

Kirkemusikskolen i Løgumkloster

og har været ansat i Domkirken

siden 2011, hvor han også er den

ene af kirkens to faste organister. 

En gang om året inviterer han

publikum med op i klokketårnet,

hvor der er plads til 25 personer.

Det sker i forbindelse med Blom-

sterfestivalen i august. Tårnbesø-

get var aflyst i 2020 på grund af

forsamlingsforbuddet, men An-

ders håber, at traditionen kan

genoptages i år.

På vejen ned fra klokkenistens lille

klokkespilskammer passerer vi

fem tonstunge kirkeklokker. ”De

har dog ingen forbindelse med

klokkespillet øverst i tårnet,” for-

klarer Anders, ”Det er disse klok-

ker, der ringer i forbindelse med

gudstjenester, og når det sker, åb-

ner tårnets vinduer sig automatisk,

så lyden spredes. Det er ikke helt

ufarligt for hørelsen at stå her, når

de sætter i gang.” Heldigvis bliver

tårngængere advaret af en kna-

gende lyd fra den automatik, som

arbejder forud for ringningen. 

Beriget af ekspertviden om stok-

klaviatur, partialtonerække, kneb-

ler, dur og mol går turen videre ad

den smalle trappe ned i kirken og

ud i den coronastille by.  

Klokkespillets 
program for marts:

Kl. 8.03 Morgenstund har

guld i mund

Thomas Laub, 1916

Kl. 12.03 Promenade

Modest Mussorgsky 

Kl. 14.03 Når kommer våren

vel

J.C. Gebauer, ca 1850

Kl. 16.03 Den kedsom vinter

gik sin gang

Oluf Ring, 1937

Kl. 18.03 Klokken slår, tiden

går

Oluf Ring, 1938

Kl. 22.03 Sig månen langsomt

hæver

J.A.P. Schultz, 1790

Udover klokkespillet har Domkirken fem store klokker,

som ringer i forbindelse med gudstjenester. De fem

klokker hænger ikke i spiret, men nede i selve tårnet.

Anders Grankvist Schou har været organist i Domkirken

siden 2011 og fik ansvaret for klokkespillet i 2013.    
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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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Din gamle lampe kan 
få nyt liv!

Reparation af lamper 
og salg af ældre 

reservedele til lamper

Salg af godt genbrug

GODT GENBRUG
ALBANIGADE 47 
5000 ODENSE

HANS HENRIK JULIUSSEN
TLF: 25 32 20 71
HEKKESGENBRUG@GMAIL.COM

WWW.HEKKESGENBRUG.DK
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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

TLF. 22 24 90 22

Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Helene Sol Brendstrup Stoffregen
Oluf Bagers Gade 38, 2

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

Frisør Peloni  
Absalonsgade 44, 5000 Odense C
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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.

Louise Skøt 
Bor i H.C. Andersens Gade

Pensionist, visesanger og kulturformidler  

Jeg har boet her i gaden siden august 2000. 

Min mand Robert og jeg havde indtil da hvert vores 

hus i Absalonsgade. Da vi så at ejendommen i 

H.C. Andersens Gade var til salg, faldt vi pladask 

for den. Egentlig havde vi ikke flytteplaner – det 

gik fint hver for sig – men huset gav skubbet til, 

at vi flyttede sammen. Vi havde begge lyst til at bo 

netop her. Robert døde desværre i efteråret 2020.

Jeg elsker at synge viser. Jeg er med i duoen – ’Viseværterne’

– som optræder med ældre og nyere viser. Det vigtigste for

mig er, at sangene fortæller en god historie. Vi har bl.a. optrådt

i Beboerhuset, til fester og forskellige steder, hvor der er

nogen, som gider høre på os. Alt det ligger selvfølgelig stille

lige nu på grund af corona.

Nu er jeg pensionist. I mange år var jeg lærer på Rosengård-

skolen. Jeg var klasselærer med linjefag i dansk og musik. 

Derudover underviste jeg i drama og har i det hele taget 

spillet rigtig meget teater i mit liv.

For nogle år siden ringede de fra Tidens Samling og spurgte,

om jeg ikke havde lyst til at vise besøgende grupper rundt på

museet. Tidens samling ligger på 3. sal nede i Farvergården, og

vi tager imod skoleklasser, fagforeninger, 80 års fødselsdage –

ja, alle mulige grupper. På rundvisningerne fortæller jeg om

museets baggrund og historier fra de årtier, som de udstillede

genstande stammer fra.

H.C. Andersens Gade er dejlig. Vi har

loppemarkeder, gadefester og går på

jule-surprise-besøg hos hinanden.

Jeg ville være virkelig ked af at

skulle flytte. Mit hus er et byhus i

tre etager med en masse trapper.

Det er lidt stort for mig nu, men jeg

har de sødeste naboer og ved, at jeg

altid kan løbe ind til en af dem, hvis der

pludselig sker et eller andet. Jeg er så tryg

ved at være her. 

Tekst og foto: Stig Vognæs

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET
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Online booking: vision-coiffure.dk
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Som en service til beboere, nye til-

flyttere og gamle og nye annoncø-

rer viser vi her et kort over bladets

og Beboerhusets distrikt. 

De fede streger viser hvilke adres-

ser distriktet omfatter.

� Beboerhuset ligger, som du

sikkert ved, lige midt i det hele.

Og du er altid velkommen... 

Blad og
Beboer-
hus

� 
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Sybergsvej 4 · 5300 Kerteminde
Tlf. 66 13 70 07 · Bil. 40 27 03 78

Konsekvenserne 
af 80 års global 
opvarmning i 
Skt. Knuds Gade?
Øverst: Skt. Knuds Gade, 

februar 2021.

Nederst: Skt. Knuds Gade, 

februar 1941 (Odense Bys Museer).



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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Kunståbent betyder for
tiden kunstlukket. 
Desværre! 
Vi åbner – som 
Beboerhuset i øvrigt 
– så snart det bliver 
muligt.
På forhåbentlig snarligt
gensyn

Mia Keinke og Ingelise
Bech Hansen

KUNST
ÅBENT

(NORMALT) FøRSTE 
ONSDAG I MÅNEDEN 

KL.20–22
Hold øje med mail og

Facebook
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Kunsten at fremvise noget,
man ikke kan se

I sidste nummer af Beboeren 

berettede forskningscenterleder

Mads Thagaard Runge fra Odense

Bys Museer om bestræbelserne

på at få vikingeborgen Nonnebak-

ken anerkendt som UNESCO ver-

densarv – selvfølgelig ikke alene,

men sammen med de fire øvrige

danske ringborge. 

Forarbejdet har varet i mange år,

ansøgningen er sendt for nylig, og

så går der nok halvandet års tid,

inden UNESCO forhåbentlig blå-

stempler projektet. 

Men så skal borgen, som gemmer

sig godt under Odd Fellow Logen,

Giersings Realskole og en del af

Allégade, jo formidles. Og her

NONNE
BAKKE
NYT

Øverst: En markering af ca. en fjerdedel af vikingeborgens indre afgræns-

ning på plænen foran Odd Fellow Logen og Giersings Realskole. Voldens

forløb markeres endvidere i fortove og vejbaner i området.

Nederst: En model af borgen i skala 1:30 og en fortællebænk på plænen

mellem Nonnebakken og åen.
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kommer det svære: Hvordan kan

man fremvise noget, man ikke kan

se?

Et forprojekt til, hvordan det kan

gøres, er udarbejdet af Erik

Brandt Dam Arkitekter, JAC Stu-

dios og det rådgivende ingeniør-

firma MOE. Finansieringen af for-

projektet har Odense Kommune

stået for. Mads Runge har sendt

os illustrationerne, som præsente-

res her.

Carl Flemming Schultz

Standere med transparente plader,

som kan give et indtryk af borgens

omfang og udseende.

Illustrationer: Erik Brandt Dam Arkitekter og JAC Studios. 
Finansiering af forprojekt: Odense Kommune.

· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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Kun for 
medlemmer...
Vidste du, at du som medlem af Bebo-

erforeningen 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 cirka en ottendedel side 

(85,5 x 57 mm).

Det er bedst, hvis du kan levere din 

annonce som trykklar pdf, evt. jpg. 

Du kan også sende din tekst + evt.

foto/illustration, samt navn, adresse,

telefonnummer og email, så sætter vi

det op for dig.

Specialiserede  
fysioterapeuter

Over 30 hold

Massør

Ultralydsscanning

High Power Laser

er 30 holdOv

apeuterfysioter
Specialiser  
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.alleens-fysioterwww
Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M

 

api.dk.alleens-fysioter
Tlf: 66 12 14 31

Linde Allé 23, 5230 Odense M
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Fest ellermøde i Beboerhuset?
Vidste du, at du som medlem af Beboerforeningen

kan leje Beboerhuset i Godthåbsgade til private 

fester og arrangementer: Fødselsdage, konfirmatio-

ner, sølvbryllupper, receptioner osv. – eller hvis du

bare skal holde en fest.

Der er mange, der benytter sig af tilbuddet, det er

billigt, faciliteterne er gode, og så er udlejningen en

hjørnesten i foreningens økonomi.

Brug for et mødelokale?
– så er Beboerhuset leveringsdygtigt. Du kan leje det

store cafélokale med plads til 40 personer eller det

mindre lokale på første sal med plads til 24 personer.

Udlejning til møder er mandag–torsdag kl. 17–23. 

Prisen er 500 kr. for en aften, uanset hvilket lokale,

du ønsker.

I stueetagen er der alt hvad du behøver mht. møbler,

køkkenfaciliteter, service, bestik osv.

På første sal er der klapborde og stabelstole til 24

personer. Der er intet køkken, men indlagt vand og

en kaffemaskine. Ingen særskilte toiletter, men ad-

gang til toiletter i stueetagen.

På foreningens hjemmeside www.beboerhuset.org

er det udførligt beskrevet, hvordan du lejer huset,

hvad det koster, hvordan reglerne er osv.

Se  under ”Udlejning”, og spørg om ledighed på 

udlejning@beboerhuset.org.
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Albanigade 41, 5000 Odense C
Tlf. 40 93 32 58

E-mail: cutshoptrang@yahoo.dk

www.cutshopsalon.dk

HUSK!
Som medlem af 

Beboerforeningen kan du 
få en gratis annonce i 

Beboeren.
Størrelse som dette opslag.

Læs mere på side 24

I sne stod urt og busk i skjul – den 3. februar 2021 kl. 11.44.



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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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

· Priser og størrelser for annoncer i beboerbladet BEBOEREN 2021 ·

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.

Vil du annoncere i Beboeren?
– der er altid plads til én til...



Marts 2021 · Beboeren · 31

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: Carl Flemming Schultz

Beboeren nr. 38 udkommer juni 2021.

Deadline: 30. maj 2021.

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: Steen K. Thomsen, 

Absalonsgade 12, tlf. 30 26 01 60,

steen.k.thomsen@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

René Krarup

Oluf Bagers Gade 36, tlf. 30 66 13 94 

renekrarup@live.com

Gary Sheridan

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

sheridanhansen41@gmail.com

Tine Tofthøj

Skt. Knuds Gade 39, tlf. 27 51 10 00

tine.tofthoej@gmail.com

Nadia Trier 

H.C. Andersens Gade 50, tlf. 40 26 00 09

nadiatrier@jubii.dk

Suppleant: Jette Pedersen

H.C. Andersens Gade 94, 2. 

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

Suppleant: Henrik Lumholdt 

Fredensgade 26, tlf. 20 20 99 49 

henlumholdt@gmail.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 150 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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Arrangementer i 
Beboerforeningen 
BEBOERHUSET 
frem til sommerferien?

Hvornår kan man spise sammen
i madklubben igen? 
– Vi ved det ikke!

Hvornår kan man nyde kunsten
på væggene igen? 
– Vi ved det ikke!

Hvornår er der almindelig café-
hygge igen? 
– Vi ved det ikke!

Hvornår kan man slå ørerne ud
til et musikarrangement igen? 
– Vi ved det ikke!

Hvornår kan man…?
Hvornår kan man…?
VI VED DET IKKE!

Der er så meget, vi ikke ved….
Men vi lover, der kommer 
besked ud på Beboerhusets
mailliste og facebookside, så
snart vi kender betingelserne
for, hvad der kan lade sig gøre
hvordan og hvornår.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


