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UAFHÆNGIGT DAGBLAD
GRUNDLAGT 1772

Den årlige julemesse  i Fyens Forum på Sorte-
brødre Torv i Odense havde for 60 år siden 
fået besøg af komponisten Jacob Gade, da 
dennes melodi, Tango Jalousie, havde vun-
det publikumskonkurrencen om, hvilken 

melodi der skulle spilles på vandorgel. Her 
ses Jacob Gade siddende til venstre, mens 
hans lytter til fremførelsen af sin melodi.
Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Stadsarkivet.
Se flere gamle billeder på www.fynskebilleder.dk

December 1955: Komponist til julemesse
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Fyens Stiftstidendes lederkollegium består af Per Westergård, Poul Kjærgaard, Peter Rasmussen, Jørgen Volmer, Elisabet Svane, Mogens Kruse, Per Storm og Peter Hagmund-Hansen.

De små oasers skjulte magi
Det er en af fynboernes  foretrukne fornø-
jelser at piske sig selv med skorpioner 
og med jævne mellemrum påstå, at der 
sker langt mere i Aarhus eller endda i 
Aalborg, selv om de fleste nok kan se, at 
en markant byudvikling er i gang i øens 
hovedstad Odense. 

Men en bys og en regions kvalitet  skal 
ikke alene måles på udvikling af letbane 
og infrastruktur. Det er lige så meget i 
hverdagens oplevelser og i de små oaser 
i land og by, at livskvaliteten skal måles. 

Dem, der fandt vej  fra Sdr. Esterbølle, Se-
den Syd og Falen til mandagens tilbud 
på musikspillestedet Dexter i Odense, 
blev budt på en perle af livsglæde, musi-
kalitet og kreativitet. 

Den første mandag i måneden byder 
spillestedet på en jam-session, hvor 

spillested, som er i makkerskab med det 
større Musikhuset Posten.

I kulissen hørtes undervejs bemærk-
ningen: ”Sådan noget kan man ikke 
opleve i hverken Aarhus eller Aalborg. 
Det miljø findes ikke dér”. Nu er det 

udsagn ikke videnskabeligt afprøvet, 
men i sætningen anede man en skjult 
irritation over, at man sjældent hører 
fynboer prale af, hvad man vitterligt 
er god til, selv om måske kun er nicher 
i den store altid omtalte virkelighed, 
hvor veje, broer og vækstrater ofte spil-
ler hovedrollen, og hvor man konstant 
sammenligner regionernes nøgletal. 

Oplevelsen på Dexter  er blot en af mange, 
hvor hjemøen for denne 243 år gamle 
avis formentlig har fundet på noget ori-
ginalt og livsbekræftende. Ja, endda en 
hel- eller halvkulturel nyskabelse. 

Der er andet end tal og trafik i denne 
verden. Som lidt musikalsk magi, der 
fik selv den mest gustne mentale skor-
pion til at flygte på en mørk mandag 
aften.

lokale musikere kan skrive sig op til at 
spille på scenen sammen med en kendt 
musiker. Denne gang var det et legen-
darisk navn i rytmisk musik, der gui-
dede ungføl og halvveteraner gennem 
deres ofte nervøse optræden; nemlig 
guitaristen Poul Halberg, der har været 
studiemusiker på et utal af dansk hit.

Der var pænt med magi  i den tætte atmo-
sfære på Dexter, mens en stribe klas-
sikere inden for blues-rock blev luftet. 
Og der var fuldt hus. Naturligvis delvist 
animeret af den gratis entré, som disse 
jam-aftener altid byder på. 

Halberg var tydeligt forbløffet over 
den mængde talent og energi, som han 
mødte i provinsbyen i midten af landet, 
og det samme kan opleves andre man-
dage i løbet af året på dette originale 

Der er andet end tal og 
trafik i denne verden. Det er 
lige så meget i hverdagens 

oplevelser og i de små oaser 
i land og by, at den fynske 

livskvalitet skal måles.

lysreklamer:  Kære byråd, 
hvad har I dog gjort? Hæslige 
og iøjnefaldende reklamer 
midt i vores pæne by. I har 
solgt tilladelsen til at bruge 
reklamer på byens eneste 
højhus, Fisketorvet 4, til et 
firma i 10 år.

Disse reklamer gør intet 
for at løfte og forskønne by-
midten. Reklamer skaber 
ingen storby, men det gør 

smuk arkitektur, kunst, livligt 
forretningsliv, restauranter, 
mennesker der mødes.

Ifølge sagsresumé fra by-
rådsmødet, hvor tilladelsen 
blev vedtaget den 9.9. i år, 
skulle reklamerne ”give 
Odense by et moderne ud-
tryk som en dansk storby og 
kan etableres i respekt for 
såvel ejendommens arkitek-
tur og omgivelserne.” 

Omgivelserne - det må 
bl.a. være os borgere, der 
færdes i bymidten. Men her 
vises ingen respekt, tværti-
mod føler man sig trådt for 
nær. Omgivelserne omfat-
ter i dette tilfælde ikke kun 
de nære, lige omkring huset, 
men hele byen, for reklame-
søjlen er også synlig fra alle 
indfaldsvejene. Ingen respekt 
her for silhuetten af Skt. 

Reklamer skaber ingen storby

Knuds Kirke.
Det skal tilføjes, at hverken 

By- og Kulturudvalget eller 
byrådet var enig i afgørelsen. 
Desværre blev der ikke lyttet 
til de tvivlrådige. Måske bur-
de byrådet lade sig rådgive af 
en instans med æstetisk sans 
og med respekt for borgere 

og for arkitektur, så vores nye 
bymidte kan blive harmonisk 
og sammenhængende.

Jeg ser kun én løsning: At 
tilbagekøbe reklamepladsen 
og installere en smuk og rolig 
farvesymfoni i det allerede 
installerede diodeanlæg. Vi 
kunne lade os inspirere af 

Aarhus, hvor regnbuefar-
verne på toppen af Aros er et 
forbillede for enhver storby. 

Af Pia Sigmund
Flintholmvænget 22, Odense M

Flere indlæg om lysreklamer
Denne sektion side 25

Politik:  Medarbejdere 
og organisationer på 
børn- og ungeområ-
det opfordrer politi-
kerne til at stoppe de 
aktuelle besparelser 
på børn- og unge-
området. Det er ikke 
holdbart igen og 
igen at nedprioritere 
børnene. Vi oplever i 
vores hverdag, at de 
massive besparelser, 
der er gennemført, 
har haft alvorlige 
konsekvenser for 
både børn og unge. 
Vi er dybt bekym-
rede for fremtiden. 

Hvis Odense skal lykkes 
med vækststrategien, skal 
børnene prioriteres. Det er 
afgørende for byens omdøm-
me og for, om familier vælger 
at bosætte sig i byen.

Derfor opfordrer vi hele 

byrådet til at finde de mang-
lende penge. 

Vi ønsker ikke at skubbe 
besparelserne over på øvrige 
velfærdsydelser. Hvis byrå-
det ikke kan finde pengene i 
kommunekassen, må skatten 
hæves. 

Skatteprocenten 
i Odense er den la-
veste på Fyn. Når 
kommunens investe-
ringer i erhvervslivet 
giver det forventede 
afkast, vil skattestig-
ningen kunne rulles 
tilbage samtidig med, 
at der investeres i vel-
færden. 

Vi opfordrer alle 
til at bakke op om 
initiativet: Stop bør-
nebesparelserne ved 
at dele en badge med 
budskabet på Face-
book. 

Af Rikke Hunsdahl og  
Anne-Mette K. Jensen
formand for BUPL Fyn 
formand for Odense Lærerforening 
- på vegne af faglige organisationer 
og fællestillidsrepræsentanter på 
børn- og ungeområdet

Stop børnebesparelserne


