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Beboerblad for Skt. Knuds Gade- og Godthåbsgadekvarteret

Der sker en masse i bladet 
og i Beboerhuset. Læs fx om:

Sådan laver du 
saft af efterårets bær

Fem generationer i kvarteret

Mysteriet om de forsvundne husnumre

Livestreaming fra Aarhus Universitet
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Det lykkedes! Vi har mod-
taget 17.500 kr. til indkøb af
sangbøger og brætspil

Af Nadia Trier, bestyrelsen

Beboerhuset er et dejligt samlingssted og fælles sted

for alle i kvarteret. Noget helt unikt, som ikke findes

andre steder i Odense i en sådan grad.

Café-aftenerne og de mange arrangementer giver

mulighed for fællesskab og hygge i stedet for at

sidde hjemme. Unge som gamle kan komme og få en

hyggelig aften. 

Beboerhuset byder på en del arrangementer, som er

helt særlige for kvarteret. Vi har mange helt unikke

arrangementer, og fællesskabet lever i stor grad i

kvarteret. Det er vigtigt at have en følelse af at høre

til og at være velkommen, og der er en bred videns-

deling og støtte til hinanden i kvarteret.

Vi har søgt Nordea-fonden om et tilskud til at støtte

op om fællesskab og fælles oplevelser for unge som

gamle. Det er nu lykkedes. Vi har modtaget 17.500 kr.

til indkøb at brætspil og sangbøger. Vi havde et kla-

ver i forvejen, og købte derfor i stedet en ny grill til 

vore kommende grill-arrangementer.

Igennem årene har vi mistet mange unge og savner

at koble de unge med de ældre igen. Der er en masse

unge og børn i kvarteret, og det vil give stor mening

at lade de ældre, de unge og børn få genopfrisket

den glæde og gavn, de har haft af hinanden ved bl.a.

at hygge sig med sang og brætspil.

Fællessang og brætspil er et blandt flere initiativer,

der skal sikre, at vores lokaler er så aktiverede som

muligt, og at det historiske fællesskab, som Beboer-

huset bygger på, løftes ind i en ny generation, så

både de ældre og de unge kan få glæde af hinanden.

Vi glæder os til at se jer alle i Beboerhuset!

Nadia Trier fra Beboerhusets bestyrelse modtager 

gigantchecken fra Nordea-fonden.

Om forsiden: I Beboeren marts 2021 havde vi en fyldig omtale af byggeriet på hjørnet af Kronprinsensgade

og Albanigade. Nu står de 2 huse færdige – og ligner næsten præcis de ambitiøse arkitekttegninger. Mon

ikke de fleste er enige i, at forandringen fra grim P-plads til flot byggeri klæder vores kvarter? I en tid hvor

by, forstæder og havn plastres til med kedelige firkantede bygninger, kan vi godt ønske arkitekt Carl Ole og

Jesper Tømrer (som begge bor i kvarteret) tillykke med det gode arbejde. Christen, beboer i Skt. Knuds Gade.
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Beboerhuset i gang
igen efter ferien
Den venlige Nordea-fond

Udstyret med ny grill – som fik sin

ild(!)dåb ved Beboerhusets vellyk-

kede sankthansaftensfejring i juni

– og snart også nye sangbøger og

nye brætspil for de 17.500 kr.,

som Nordea-fonden var så venlig

at give os, kan vi nu med sindsro

og nye tilbud til kvarterets be-

boere gå efteråret og vinteren i

møde. 

Så når der i kalenderen på bagsi-

den af dette blad står ”Caféaften”,

så dækker det over, at der på

nogle af disse aftener kan spilles

spil eller synges – alt efter hvad

der kommer til at stå på program-

met. Og det offentliggøres natur-

ligvis løbende på mail og face-

book, efterhånden som det plan-

lægges. 

Læs mere om de rare Nordea-

penge på side 2 her i bladet.

Mere at komme efter

Bemærk også et par større arran-

gementer i oktober og november:

28. oktober giver Hans Mydtskov

og Morten Nordal koncert, og 25.

november underholder Louise og

Drengene med musik og sang, og

pigerne med lækker mad. Tilmel-

ding ikke endnu – der skal nok

komme besked, når det bliver tid

til det.

Og så er der naturligvis alt ”det

sædvanlige”: Madklubaftenerne,

som man kan melde sig til hos

stinne@ffsm.dk, Kunståbentafte-

nerne, hvor der serveres et glas

vin, mens man betragter den

nyophængte kunst, musik- og 

musikquizaftenerne med Oliver,

hvor man kan høre og kloge sig på

alverdens musik, og de natur-

videnskabelige livestreaming-

aftener med de kloge hoveder fra

Aarhus Universitet.

Velkommen til det hele!

På bestyrelsens vegne

Carl Flemming Schultz

Høstmarked
Tag hele familien med til 

HØSTMARKED ved og i 

Beboerhuset lørdag 

17. september kl. 14–17.

Årets høstmarked 2021 blev en

markering af husets genåbning

efter coronaen og så stor en

succes, at det må følges op af

et lignende marked i år. 

� Der bliver boder med delika-

tesser af forskellig slags og

måske også lidt overskudslop-

per fra sommerens utallige

loppemarkeder.

� Der bliver grillpølser med til-

behør.

� Øl, vin, kaffe og kage til

maven.

� Og ikke mindst bliver der lidt

godt til øregangene: blues, jazz

mm., leveret på plænen af den

unge og meget talentfulde 

upcoming duo Julie (vokal og

diverse lyd) og John (guitar). 

Det bliver en eftermiddag for

hele familien, og det begyn-

der kl. 14. Der er bestilt godt

vejr, og alle er velkomne!
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Madklubben
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 hinan-

den 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

NB: Drikkevarer skal købes i Beboerhuset til

de sædvanlige fornuftige beboerhuspriser.

Du tilmelder dig til Stinne på stinne@ffsm.dk

Da Stinne svarer på alle mails, er jeres tilmel-

ding 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

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 Godthåbs-

gadekvarteret – altså bladets og

beboerhusets distrikt. En lille

udfordring 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 redaktionens

medlemmer (se adresser og

e-mail på side 31). 

Eventuelle billeder i farver

kan vi selv lave om til

sort/hvid.

PS. Skulle du have lyst til at

blive (mere eller mindre)

fast skribent til bladet, er

du hjertelig velkommen.

Venlig hilsen

Redaktionen

Ud af busken – ind i bladet...
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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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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!

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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Fem generationer
i vores kvarter
Selvom jeg først flyttede ind i

Albanigade for et år siden, er

kvarteret ikke fremmed for mig,

for min familie har boet her

siden 1904.

Af Lise Lyng Falkenberg

På min mors side giftede min ol-

defar Christian Lyng sig med sin

Johanne i december 1904. Han var

fra Bogense, hun fra Vissenbjerg,

men i forbindelse med brylluppet

flyttede de i lejlighed i Absalons-

gade 8 i Odense, hvor deres søn

Henry kom til verden blot tre må-

neder senere. Året efter fik de

endnu en søn, min morfar Svend,

men da efternøleren Doris meldte

sin ankomst tretten år senere, var

familien rykket om i stueetagen i

Skt. Knuds Gade 5, hvor oldefar

Christian drev skomagerværksted,

og familien boede i lejligheden

bag værkstedet.

Skt. Knuds Gade

Min tipoldemor Ane flyttede ind i

Skt. Knuds Gade 5 i 1920, efter

hun var blevet enke, og da de to

sønner Svend og Henry i de kom-

mende år begge giftede sig, købte

oldefar Christian hele ejendom-

men, hvor han i stueetagen fort-

sat drev skomagerværksted og

boede med sin kone, sin mor og

sin datter. Morfar Svend var ryk-

ket op på førstesalen med sin

kone, min mormor med det ekso-

tiske navn Tomi Ajatsa. Min mor-

mor kom oprindeligt fra Frederiks-

havn, men hendes farbror var gift

med min morfars kusine, og hun

kom derfor til Odense som ferie-

barn, hvor hun mødte og blev kæ-

rester med min morfar i 1920, da

de blot var 12 og 14 år. De holdt

sammen hele livet, indtil min mor-

fars død i 1995.

Mine bedsteforældre blev gift i

februar 1929 og gjorde mine olde-

forældre kunsten efter, idet min

mor Aase blev født i april samme

år Hun forblev deres eneste barn,

så hendes unge faster Doris age-

rede storesøster mere end faster,

og Aase var også nært knyttet til

sin farbror Henry og hans hustru

Johanne, der boede i baghuset i

Skt. Knuds Gade 5 og ikke selv

havde børn.

Udflytning

Både Svend, der var sadelmager,

og Henry, som var sparekasse-

mand, flyttede med tiden fra Skt.

Knuds Gade, men ejendommen

forblev på familiens hænder frem

til oldefar Christians død i 1945.

Oldemor Johanne solgte ejen-

dommen på den betingelse, at

hun og Doris kunne bo til leje på

førstesalen, hvorimod min tip-

oldemor rykkede på alderdoms-

hjem, hvor hun døde nogle år se-

nere.

Henry og Johanne købte eget hus

i en Odense-forstad, men mine

Fire generationer: 

Christian, Svend og siddende tip-oldemor Ane med Aase, 1929.
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morforældre flyttede i lejlighed i

Godthåbsgade 53, hvor de boede

først i stueetagen, så på anden sal

og siden i stueetagen igen, inden

de i 1985 flyttede ind i Frederik

VII’s Stiftelse i Albanigade. Her

boede de i syv år, inden de kom på

plejehjem i Munke Mose.

Hvad angår Doris, blev hun med

tiden førstedame i Tryde Andrés i

Kongensgade, men hun fortsatte

med at bo sammen med sin mor i

Skt. Knuds Gade. Her levede de to

med fælles soveværelse, toilet på

gangen og bad i vaskehuset i går-

den, frem til min oldemors død i

1967. Doris fortsatte med at bo i

lejligheden, indtil hun som 67-årig

giftede sig og flyttede med sin

mand til Bernstorffsvej.

Femte generation

Femte generation af familien blev

også født i kvarteret, da min æl-

dre søster kom til verden i barsels-

seng hos mine bedsteforældre i

Godthåbsgade, hvorimod jeg er

født på den daværende fødeklinik

i Albanigade 23. Vi er dog vokset

op i Pantheonsgade, dengang

Brandts stadig var en klædefabrik,

og Farvergården bare var min

gamle baggård, der husede et en-

groslager for købmandsvarer. Jeg

gik dog i børnehave i Absalons-

gade 4 i et enkelt år fra 1965 til

1966, og vi kom også ofte hos min

oldemor og tante Doris i Skt.

Knuds Gade til fødselsdage,

påske-, pinse- og julefrokoster, li-

gesom vi holdt mange juleaftner

og andre højtider hos mine bed-

steforældre, som vi desuden be-

søgte hver onsdag eftermiddag.

Selv blev jeg tit passet hos mine

bedsteforældre, hvor jeg legede

mange timer i gården i Godthåbs-

gade og gik på opdagelse i den

smukke gamle have med de sirlige

grusgange, det gamle pæretræ og

rosenlysthuset. Desuden havde

min søster en veninde, der så-

mænd boede i Godthåbsgade 36,

hvorfor vi tit legede i den gård, i

hvilket Beboerhuset i dag er at

finde.

Eventyrland

Kvarteret har altid været mit

eventyrland, for når man gik fra

Øverst: Leg i gården i Skt. Knuds

Gade 5: Aase, Doris, Henry og Aases

far Svend, 1931.

Nederst: Aase i konfirmationskjole i

haven, Godthåbsgade 53, 1943.

Fortsættes side 10

Ane
|

Christian Lyng~Johanne
|

| | |
Doris        Svend~Tomi Ajatsa        Henry~Johanne

| 
Aase

|
Lise Lyng Falkenberg
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Pantheonsgade gennem byen og

nåede Eventyrhaven, var den som

en port til et andet land. Ikke nok

med at børnebiblioteket lå på den

anden side af haven og åen og for

en læsehest som mig var verdens

mest vidunderlige sted, men min

familie boede her også i et kvar-

ter, der var så hyggeligt og gam-

meldags, at mælken stadig blev

leveret med hestevogn. Her følte

jeg mig meget tryg og beskyttet.

Naturligvis kom fremskridtet også

til kvarteret, men det mistede al-

drig sin magi for mig, så da jeg

mødte min datters far, boede han

naturligvis også her, nemlig i Ab-

salonsgade. Han er dog siden flyt-

tet, og jeg boede aldrig selv i kvar-

teret før nu. Her flyttede jeg sid-

ste år ind i Frederik VII’s Stiftelse i

Albanigade, altså nabohuset til

den gamle fødeklinik, hvor jeg

blev født, og jeg bor derfor nu i

samme ejendom, som mine bed-

steforældre gjorde, inden de kom

på plejehjem.

Det kan forekomme mig lidt ko-

misk, at jeg blev født i Albanigade

23 for 59 år senere blot at flytte

et enkelt husnummer ind i Albani-

gade 25. Det kunne jeg jo bare

have gjort fra starten i stedet for

alt det ståhej med at rakke land

og rige rundt og bosætte mig

overalt i byen og i perioder også i

udlandet. Set udefra virker den

megen flytning med Shakespeares

Femte generation: 

Lise med Doris og mor Aase i spisestuen, Skt. Knudsgade 5, 1972.

ord som stort ståhej for ingenting,

når jeg alligevel endte op, hvor jeg

blev født, men det viser vel bare,

at når man først er blevet knyttet

til kvarteret, så er det svært at

slippe det igen, uanset hvor man

bevæger sig hen i verden. Jeg er i

hvert fald stolt over at være fem-

te generation af Lyng-familien her

i kvarteret, så nu er jeg spændt

på, om min datter med tiden bli-

ver den sjette?

                 

ALBANIGADE
Åbent alle ugens dage 8-21



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 at få et lille glimt af menneskene bag de ansigter, vi møder i dagligdagen.

Andy Rugg
Bor i Skt. Knuds Gade

Underviser 

Jeg er fra Australien og mødte min

danske kone, Kristina, for over 15

år siden på en back-packer rejse i

Columbia. Kristina flyttede til Syd-

ney, hvor vi boede i 10 år, og så var

det på tide, at jeg også prøvede at

bo i hendes hjemland.

Det er 1½ år siden, vi kom til Dan-

mark. Vi har både boet i Køben-

havn og i Jylland, men jeg er sikker

på, at Odense og Fyn er den bed-

ste del af Danmark. Min kones sø-

ster bor i Nyborg, og vi har venner

på Tåsinge, så Odense ligger per-

fekt for os. Mit job klarer jeg ude-

lukkende on-line, så jeg kan arbej-

de alle steder fra.

Historielærer og 

akademisk dekan

Jeg er lærer på Crimson Global

Academy, som er en international

high school med baser i New Zea-

land og England. Skolen er relativt

ny og findes kun on-line. Jeg er 

historielærer og akademisk dekan,

hvilket betyder, at jeg både under-

viser og rådgiver elever og deres

familier. Eleverne er mellem 12 og

19 år og kommer fra hele verden. 

I Danmark vil det nogenlunde

svare til at gå i gymnasiet.

Fra Hunderup til 

Skt. Knuds Gade

Da vi flyttede til Odense, 

lejede vi en lejlighed i Hunde-

rup-kvarteret. Vi gik ture i

byen og besluttede, at vi gerne

ville bo i Skt. Knuds Gade-kvarte-

ret. Bygningerne her er gamle og

smukke, vejene er hyggelige. Det

er også godt at bo tæt på centrum. 

Vores hus, som vi for nylig er ryk-

ket ind i, er perfekt for os. Min

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET

kone arbejder også hjemmefra i

perioder, og her er god plads til to

hjemmekontorer, Kristina er også

vild med haven. Lige for tiden går

vi og sætter lidt i stand. Jeg har

malet som en gal i de seneste fem

uger.

Øver sig på dansk

Folk i området er venlige, og na-

boerne er kommet forbi for at hil-

se på. Det er virkelig rart. Det er

også fint at kunne gå ned ad vejen

og videre ad trapperne til Eventyr-

haven. Vores to-årige datter er

vild med H.C. Andersen-showet.

Jeg er ved at lære dansk og skal

have fundet en ny lærer eller et

kursus. Vores datter taler dansk,

så jeg er nødt til at kunne det.

Danskere er generelt gode til en-

gelsk, og jeg kan sagtens klare

mig. Men når man bor i Danmark,

bør man også anstrenge sig for at

lære sproget

Tekst og foto: Stig Vognæs
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Er Fønix-ordenen ved at 
opkøbe vores kvarter?
Man skulle næsten tro det. I Skt.

Knuds Gade støder nr. 45 og 49

op til hinanden – her mangler

altså et hus, og på Jagtvej stø-

der nr. 14 og 30 op til hinanden,

så her mangler hele syv huse.

Øverst: Skt. Knuds Gade 45–49. Nederst: Jagtvej 14–30

Hvis man kan sin Harry Potter, ved

man, at troldmændene i Fønix-

ordenen i London har et hus, der

umiddelbart er usynligt, men som

ved hjælp af en besværgelse kom-

mer frem, idet de tilstødende hu-

se rykker fra hinanden. Hvis nogen

skulle kende besværgelsen, så tag

til Skt. Knuds Gade eller Jagtvej,

prøv den, og se, hvad der sker. Det

er fand’me uhyggeligt!

Eller kan der være en anden for-

klaring? Var gaderne simpelthen

ikke lange nok, da husene blev

bygget, så man måtte udelade

nogle numre? Eller havde husnum-

mereringsudvalget (eller hvad det

hed dengang) fået en whisky eller

to for meget? Eller…?

Kender du besværgelsen så du

kan trylle de usynlige huse frem,

eller har du en anden god forkla-

ring på de manglende husnumre,

så tøv ikke med at skrive til redak-

tionen. Det er ikke rart ikke at

vide besked om så væsentlige for-

hold.

Carl Flemming Schultz 

– med stor tak for hjælp til Harry

Potter-ekspert Shelley Rudbeck.

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: stig.vognaes@gmail.com.

ET
ANSIGT

FRA KVAR-
TERET



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

Efteråret byder på skøn natur, men
også snue, hoste mm.
Mange nye muligheder for at lindre
og afkorte forkølelser med antivirus-
midler i håndkøb. Spørg os...

30.9 og 01.10 har vi 25% rabat på 
Filorga-serien til den modne hud.

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

Apotekerne med det bedste, 
sødeste og mest service-
mindede personale...

Efterår i dit lokale Apotek

September 2022 · Beboeren · 13
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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

� 

Velkommentil
VisionCoiffure

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

Vil du have en annonce i Beboeren?
Kontakt Henrik Lumholdt – se side 31. Du kan se annoncepriser og -formater på Beboerhusets 

hjemmeside: beboerhuset.org > beboerbladet > annoncepriser
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Saftsuseme
lækkert 

Af Stig Vognæs

Hjemme hos os har vi vinranke i gårdhaven. Planten

har med årene bredt sig til hele baghusmuren, så den

spreder en dejligt sydlandsk stemning i vores lille

gård. Druerne er mørkeblå og vokser i store, velsma-

gende klaser. Desværre bliver druerne aldrig særligt

store, og der er ikke meget frugtkød, det meste be-

står af kerner.

Jeg var længe i tvivl om, hvad jeg skulle stille op med

de mange druer, indtil min nabo Erik sagde: 

– Du kan da låne min Tutti Frutti.

– Din hvad-for-noget? spurgte jeg.

Det viste sig, at en Tutti Frutti er en særlig høj gryde i

tre lag, der kan bruges til at koge eller dampe saft ud

af frugter, bær og grøntsager. Mit liv har ikke været

det samme siden. Nu nyder jeg den dejlige vindrue-

saft, jeg laver i oktober og som – hvis jeg sparer lidt

på varen – kan vare helt til jul. Jeg har også prøvet at

koge saft på nedfaldsæbler, og også det smager . . .

himmelsk.

Fremgangsmåde

Frugt, bær og grøntsager skal skylles, og det dårlige

sorteres fra. Herefter skæres det i stykker på ca. 2 cm

– altså lige bortset fra druerne. Den nederste del af

saftkogeren fyldes med vand og sættes på komfuret.

Jeg har læst, at man kan drysse en teskefuld citron-

syre i vandet for at undgå, at gryden kalker til, des-

uden hjælper det også frugten til at afgive saft. Skru

godt op for varmen.

Næste grydelag er en beholder, som opsamler den

saft, der drypper ned fra frugtbeholderen i det øver-

ste lag. Det er varmen og dampen fra bunden af gry-

den, der får saften til at dryppe ned i opsamlingsbe-

holderen, hvorfra det kan tappes via en plastikslange.

Efterår i haven er ensbetydende med en masse

frugt, bær og grøntsager, nogle gange i så store

mængder at det kniber med at få spist det hele.

Der er ingen grund til at smide det overskydende

ud eller på komposten – lav i stedet din egen vel-

smagende saft.

Det er vigtigt, at låget slutter tæt øverst på gryden,

og at klemmen lukker for aftapningsslangen. Det

hele passer sig selv, du kan dog med fordel røre i

frugtmassen fra tid til anden. Når vandet koger, går

der cirka 10 –15 minutter, før saften løber. Det er en

god idé at begynde tapningen med det samme. 

Er der for meget saft i gryden, løber det over og 

kommer ned i det kogende vand, og det giver dårlig

smag.

To spande små blå vindruer er min samlede druehøst

fra 2021. 

En Tutti-Fruttigryde har tre lag med hver deres sæt

håndtag. 



September 2022 · Beboeren · 17

Denne artikel er en del af en serie, der alle har bæredygtighed som fællesnævner. Tidligere har vi bragt indlæg om kompostering
(Beboeren nr. 38), opsamling af regnvand (nr. 39), besparelse på el (nr. 40), hjemmedyrkede kartofler i spande (nr. 41). 
Også i de kommende blade kan du læse artikler om bæredygtighed.

Lad heller ikke slangen stå åben, luk den med klem-

men, efterhånden som du har fyldt dine flasker.

Lader du den stå åben, falder trykket i gryden, og saf-

ten løber langsommere.

Den nederste del af gryden med vandet må ikke løbe

tør, det stinker frygteligt, og ødelægger både saft og

frugt i gryden.

Der er meget forskel på, hvor lang tid processen

varer, men alt fra 45 min til 2 timer. Jeg bruger som

regel en hel formiddag, det tager nemlig tid at skylle

og rense både frugt og bær samt rengøre flasker. Og

bagefter er der også lidt rengøring.

Konservering giver ekstra holdbarhed

Saften er helt frisk og kan nydes med det samme,

men den kan indeholde mikroorganismer, der gør

holdbarheden begrænset. Det er vigtigt at holde en

ekstra god køkkenhygiejne. Vær grundig når du va-

sker bær og frugt. Skold glas og remedier i kogende

vand, eller skyld dem i alkohol (f.eks. gin eller vodka)

eller vand tilsat lidt Atamon.

Hvis du ønsker længere holdbarhed – eller blot vil

være på den sikre side – kan du konservere yderlige-

re. Der er forskellige metoder. Du kan koge saften en

ekstra gang eller tilsætte konserveringsmiddel. Væl-

ger du kogning skal væsken opvarmes til mere end 80

grader i mindst 10 minutter. Hvis du gerne vil have

saften mere sød, kan du tilsætte sukker under kog-

ningen. Sukker har også konserverende effekt.

En anden mulighed er at bruge et konserveringsmid-

del – typisk Atamon, der forlænger holdbarheden

efter åbning af flaskerne. Konservering er et must,

hvis du tilsætter andre smagsgivere f.eks. en vanilje-

stang, fordi det skaber øget risiko for uønsket mikro-

biologi. En teskefuld Atamon konserverer to liter

saft.

Min egen fremgangsmåde er at skylle glasflaskerne

omhyggeligt i kogende vand iblandet lidt Atamon.

Saften kan herefter holde sig i et par måneder, hvis

den stilles køligt. Jeg bruger relativt små flasker på

en halv til trekvart liter. De bliver nemlig tømt hur-

tigt, og derved undgår jeg risikoen for ’forurening’.

At lave sin egen saft er både let, sjovt og en god

måde at bruge de frugter, bær eller grøntsager, som

måske ellers ville være blevet smidt ud. Men pas på,

for når du først en gang har smagt din egen hjemme-

lavede saft, risikerer du en afhængighed, der kan

vare livet ud.

God fornøjelse.

Den nydampede

og skoldvarme

saft kan tappes

fra slangen i 

midterste gryde.

En Tutti Frutti-gryde kan købes på nettet for

cirka 300 kr. I en genbrugsbutik eller på Den

Blå Avis / Gul og Gratis er prisen omkring

50–100 kr. Gryden kan sagtens deles med ven-

ner og bekendte.

"Tutti Frutti" er også en sang, som blev skrevet I

1955 af Little Richard og Dorothy LaBostrie. 

Melodien blev rockpianisten Little Richards første

store verdenshit. Første tekstlinje i den energiske

melodi lyder cirka sådan: "A-wop-bop-a-loo-mop-a-

lop-bam-boom."
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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·
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Raa Spruthus Hjallesevej 15
– dit andet beboerhus – åbent hver dag...

mandag-onsdag 14-00 · torsdag 14-02 · fredag 12-02 · lørdag 12-02 · søndag 14-20

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

Ravnholtvænget 7, 5230 Odense M

TLF. 22 24 90 22
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Kunståbent igen i Beboerhuset
Så er vi i gang efter sommerferien.

I august har vi kunnet fryde os over værker af Gitte

Irene Andersen.

Hun efterfølges i september af Rikke Z. Holler, der

vil fornøje os med sine farvestrålende billeder.

Herefter får vi i oktober glæde af værker af

Per Andersen.

Husk, at der er Kunståbent den første

onsdag i hver måned kl. 20 –22, hvor 

vi serverer et glas vin og lidt chips. 

Og alle er velkomne. Den udstillende

kunstner er som regel til stede og for-

tæller om sine værker.

Vi har netop haft første Kunståbent efter som-

merferien (7. september). Rikke Z. Hollers værker kan

ses resten af september.

Venlig hilsen og på gensyn

Mia Keinke og Ingelise Bech Hansen

Et eksempel på Gitte Irene Andersens værker. 

Farverne må du tænke dig til...

KUNST
ÅBENT

FØRSTE ONSDAG 
I MÅNEDEN 

KL.20–22
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HHeellsseemmaassssaaggee ii AAllllééggaaddee 

Bestil tid på 4422 4400 4433 3322  
Odense Yoga, Wellbi & Helsemassage v / Annelise Petersen 

1 time 400 kr. 
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Livestreaming fra Aarhus Universitet
– foredrag om naturvidenskabelige emner  

Efterårets datoer og emner 
– 6 tirsdage:

27-09-2022: Geolog Minik Rosing: Jorden og

livet – 3.800 mio. års spejling.

04-10-2022: Kvantefysiker Klaus Mølmer:

Kvantefysikken – atomernes vilde

verden.

25-10-2022: Neurofysiolog Birgitte Rahbek

Kornum: Søvn og immunforsvaret.

01-11-2022: Geofysiker Bo Holm Jacobsen:

Vores urolige klode.

15-11-2022: Genforsker Jacob Giehm Mikkel-

sen: Fagre nye genetiske verden.

22-11-2022: Datalogerne Kasper Green Larsen

og Kaj Grønbæk: Datalogien i din

lomme.

Af Paul Thomsen

Er du klar til at blive klogere? Så kom i Beboerhuset

og oplev nogle af de allerbedste formidlere inden for

deres fag. Emnerne spænder vidt, og de bliver serve-

ret på en forståelig måde, så de fleste kan være med.

Der bliver kigget med fra flere end 300 lokaliteter

over hele landet – alt fra gymnasier, som var den

oprindelige målgruppe, over kulturhuse som vores, til

ældrecentre og biografer.

Foredragene har stor interesse, og kravene for at vise

dem er, at adgangen skal være offentlig og gratis,

samt at billede og lyd er af god kvalitet.

Foredragene starter kl. 19 og slutter kl. 21, men kom i

god tid, ca. 18.45, og find dig en plads. 

Der er en pause på 15 minutter, hvor der kan stilles

spørgsmål. 

Der kan købes forskellige drikkevarer og lidt snacks i

baren.

Det er gratis, alle er velkomne, og man behøver ikke

at være medlem af beboerforeningen.

Du skal af pladshensyn blot tilmelde dig til Paul på

sms 61263609 eller mail paul_thomsen@ffsm.dk.

Alle får svar.

Læs mere om foredragene på:

https://ofn.au.dk/sted/
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Specialiserede  
fysioterapeuter

Over 30 hold

Massør
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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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Kvartalets lodtrækning
blandt BEBOERHUSETS medlemmer og 

støttemedlemmer. Dette kvartals vinder blev:

Rasmus Halling Lorentzen
Kronprinsensgade 18,1, 5000 Odense C

Præmien er et gavekort på 300 kr. til 

Villadsen VVS   
Sybergsvej 4, 5300 Kerteminde, tlf. 40 27 03 78

HUSK!
Som medlem af 

Beboerforeningen kan du 
få en gratis annonce i 

Beboeren.
Størrelsen er 1/8 side
– som denne annonce.
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Putin spænder ben for
Nonnebakkeprojektet
Det store projekt med at gøre de fem danske ring-

borge – herunder Nonnebakken – til UNESCO-

verdensarv, som har været omtalt her i bladet

flere gange tidligere, er blevet forsinket på 

ubestemt tid. Og skurken, som har givet anledning

til forsinkelsen, hedder Vladimir Putin.

Vi har haft kontakt med forskningscenterleder

Mads Runge fra Odense Bys Museer, som

står i spidsen for ansøgningsarbejdet i tæt

samarbejde med repræsentanter for de

fire andre borge. Han fortæller, at udsæt-

telsen skyldes, at verdensarvskomiteen for

tiden har russisk formandskab, og at kon-

gressen, hvor beslutningen om verdensarvs-

optagelse skulle foregå, derfor skulle finde

sted i Rusland, nærmere bestemt Kazan.

Men med den russiske invasion i Ukraine har

det ikke kunnet lade sig gøre.

Der er et diplomatisk arbejde i gang for at få

kongressen afviklet hurtigst muligt, fortæller

Mads Runge, men det er uvist, hvordan det

lander. Bedste muligheder er ultimo 2022

eller primo 2023. Verdensarvskomiteen skal

nemlig have valgt ny formand i slutnin-

gen af 2022, og værtslandet for kon-

gressen følger formandens nationa-

litet.

Så må man håbe på, at der ikke går storpolitik i

formandsvalget. Vi følger sagen op…

Carl Flemming Schultz

Hold fest ellermøde i Beboerhuset
Som medlem af Beboerforeningen kan du leje 

Beboerhuset i Godthåbsgade til private fester og

arrangementer: Fødselsdage, konfirmationer,

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 udlejnin-

gen 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–tors-

dag kl. 17–23. 

Prisen er 500 kr. for en aften, uanset hvilket lo-

kale, 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 toilet-

ter, men adgang til toiletter i stueetagen.

På foreningens hjemmeside www.beboerhu-

set.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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Brewpub beliggende i de lokale
Albani-tappehaller i hjertet af Odense

Om du er ude efter et glas øl, en lækker middag eller en 
ølsmagning med vennerne, så er Anarkist klar 

til at byde dig indenfor.

Anarkist er, med sine 24 haner spændende specialøl og 
et køkken med skiftende popup-partnere, altid garant 

for en god oplevelse.

BEER AND FOOD LAB

A D R E S S E  &  T E L E F O N
ALBANIGADE 20, 5000 ODENSE C
29 23 06 16

FOR ÅBNINGSTIDER OG AKTUELLE MENU 
BESØG VORES HJEMMESIDE 

WWW.ANARKISTBREWERY.DK

Å B N I N G S T I D E R
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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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· Støt vores annoncører – de støtter os! ·

   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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Albanigade 41, 5000 Odense C
Tlf. 40 93 32 58

E-mail: cutshoptrang@yahoo.dk

www.cutshopsalon.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 
 
 



September 2022 · 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. 23 60 02 77,

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

Fotos: Carl Flemming Schultz, Stig Vognæs,

Christen Tofte m.fl. Eller se de enkelte ar-

tikler. 

Beboeren nr. 44 udkommer 10.–11. decem-

ber 2022. Deadline: 27. november 2022.

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: Stener Bonde

Oluf Bagers Gade 38, 1, tlf. 25 11 37 12,

stener.bonde@gmail.com

Sekretær: Tine Tofthøj

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

tine.tofthoej@gmail.com

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

Nadia Trier 

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

nadiatrier@jubii.dk

Paul Thomsen

H.C. Andersens Gade 31, tlf. 61 2636 09

paul_thomsen@ffsm.dk

Erik Kempf

Oluf Bagers Gade 13, 1, tlf. 40 16 60 07

erik@kempf.dk

Suppleant 1: Christina Thorsted

Lahnsgade 27, st., tlf. 41 11 26 29

coctho@gmail.com

Suppleant 2: 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: Middelfart Sparekasse Reg nr. 1684

Konto nr. 0000377198. 

Eller brug MobilePay, tlf. 819123 og skriv:

Kontingent 2022 + din adresse.

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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Kommende arrangementer i Beboerforeningen 
BEBOERHUSET Godthåbsgade 30 B

Tirsdag 4. oktober kl. 18.45: Livestreaming fra

Aarhus Universitet: Kvantefysikken

Onsdag 5. oktober kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 11. oktober kl. 18.30: Madklub

Onsdag 12. oktober kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 19. oktober: Efterårsferielukket

Tirsdag 25. oktober kl. 18.45: Livestreaming fra

Aarhus Universitet: Søvn og immunforsvaret

Onsdag 26. oktober kl. 20.00: 

Klaveraften med Oliver

Torsdag 27. oktober kl. 18.30: Madklub

Fredag 28. oktober kl. 20.00: 
Koncert med Hans Mydtskov
og Morten Nordal 
(NB: Dørene åbnes kl.19.30)

· OKTOBER 2022 ·

Tirsdag 13. september kl. 18.30: Madklub

Onsdag 14. september kl. 20.00: Caféaften

Lørdag 17. september 
kl. 14.00: Høstmarked

Onsdag 21. september kl. 20.00: 

Musikquiz med Oliver

Tirsdag 27. september kl. 18.45: Livestreaming fra

Aarhus Universitet: Jorden og livet

Onsdag 28. september kl. 20.00: Caféaften

Torsdag 29. september kl. 18.30: Madklub

· SEPTEMBER 2022 ·

Onsdag 7. december kl. 20.00: Kunståbent

Onsdag 14. december kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 21. december kl. 20.00: Caféaften

Onsdag 28. december: Juleferielukket

· DECEMBER 2022 ·

Tirsdag 1. november kl. 18.45: Livestreaming fra

Aarhus Universitet: Vores urolige klode

Onsdag 2. november kl. 20.00: Kunståbent

Tirsdag 8. november kl. 18.30: Madklub

Onsdag 9. november kl. 20.00: Caféaften

Tirsdag 15. november kl. 18.45: Livestreaming fra

Aarhus Universitet: Fagre nye genetiske verden

Onsdag 16. november kl. 20.00: Caféaften

Tirsdag 22. november kl. 18.45: Livestreaming fra

Aarhus Universitet: Datalogien i din lomme

Onsdag 23. november kl. 20.00: 

Klaveraften med Oliver

Torsdag 24. november kl. 18.30: Madklub

Fredag 25. november kl. 18.00: Sangaften med

Louise og Drengene (inkl. lækker mad)

Onsdag 30. november kl. 20.00: Caféaften

· NOVEMBER 2022 ·

Hold dig orienteret på Beboerhusets 

hjemmeside, mail og facebook.

www.beboerhuset.org 

Facebookgruppe: BEBOERHUSET

Er du ikke på Beboerhusets mailliste, 

så skriv til carlflemmingschultz@gmail.com


