
Arbejdet med Odenses bys historie 
Af Jørgen Thomsen 

Odense kunne i 1988 med et fromt, men let gennemskueligt bedrag fejre 
sit 1000-årsjubilæum. Man markerede ved den lejlighed, at Odense er en 
af de 10 danske byer, hvis navn først dukker op i de skriftlige kilder. Det 
er nævnt første gang i et dokument, udstedt af den tyske kejser Otto III 
den IB.marts 988 i forbindelse med en skattefritagelse, som jo desværre 
siden har vist sig værdiløs, men byen er selvfølgelig noget ældre. Da 
borgmester Verner Dalskov ved en reception på rådhuset i juni 1976 
gjorde opmærksom på den begivenhed, der nærmede sig, og foreslog 
udarbejdelsen af en moderne byhistorie, var interessen hos historikerne 
på det unge fynske universitet hurtigt vakt. Når jeg bliver stor, vil jeg 
bestemt besynge Odense, skal H.C.Andersen have sagt, og sådan svarede 
professor Tage Kaarsted da også ved den samme reception borgme
steren. 

Der forelå på dette tidspunkt allerede flere samlede værker om byens 
historie- foruden en lang række skildringer af enkelte sider af byens liv 
og historie gennem de mange år. Den fynske historiker Lauritz Schebye 
Vedel Simonsen ( 1780-1858) lagde for med sine Bidrag til Odense Byes 
ældre Historie, der udkom i årene 1841--44. Der var nærmest tale om en 
kommenteret kildesamling, for størstedelen indsamlet afVedel Simonsen 
i hans ungdomsår omkring 1810, og de fem hæfter, der efterhånden 
udkom, rummede i alt over 1.000 sider med oplysninger om byens 
historie fra arilds tid og frem til år 1600. Vedel Simonsen var selv klar 
over sit arbejdes begrænsninger, og for nutidsmennesker må man nok 
kalde det ulæseligt, selv om det i de forløbne halvandet hundrede år siden 
udgivelsen har været benyttet af efterfølgerne på det byhistoriske om
råde. 

Den første egentlige byhistorie i moderne forstand, eller i hvert fald 
den første gennemskrevne fremstilling af byens historie, udkom i 1862 og 
var forfattet af byens daværende biskop, Christian Thorning Engelstoft 
( 1805-89). Han var allerede som 29-årig i 1834 blevet teologisk professor 
ved universitetet i København og var 18 år senere kommet til den fynske 
bispestol, som han beklædte til sin død. Engelstoft var meget historisk 
interesseret og sjælen i det lærde selskab, Fyens Stifts literaire Selskab, 
der i sidste del af forrige århundrede spillede en stor rolle i de snævre 
dannede kredse, som dengang interesserede sig for historie og topografi . 
Han var i øvrigt også en kort tid aktiv på den politiske scene, midt under 
krisen og krigen 1863-64, hvor han i tre måneder havde den tvivlsomme 
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'l:r~;~fl i brC ~tmprl~e .Cfticin. Historikeren L. S. Vedet Simonsen, 
Elvedgaard (1780--1858). Til venstre 
titelblad Iil andet hæfte af hans "Bidrag 
til Odense Byes ældre Historie" fra 1842. 

ære at være medlem af den såkaldte »millionregering«. Man kaldte 
D.G.Monrads ministerium sådan, fordi man ondsindet sagde, at det 
bestod af en ener- det var Monrad- og seks nuller- det skulle så være 
alle de øvrige. For Engelstofts vedkommende var karakteristikken i hvert 
fald forkert, selv om han næppe var nogen udpræget politisk type, og i 
byhistorisk sammenhæng spiller hans korte tid som kirke- og under
visningsminister ingen rolle. Allerede i 1862 havde biskoppen fået tid til 
ene mand at udsende første udgave af sin Odense Byes Historie, og da han i 
1880 var blevet færdig med den reviderede udgave, var der tale om en 
ganske betydelig bedrift. Bogen var på 350 sider (2. udgave godt 600 
sider), og for tiden efter år 1600 havde Engelstoft ikke haft Vedel Simon
sens materialesamling at støtte sig til, så der var virkelig tale om en 
kæmpeindsats. Læser man i Engelstofts værk i dag, vil man utvivlsomt 
finde stilen noget tør og sproget præget af de godt 100 år, der er gået, 
siden bogen udkom- også selv om biskoppen i forordet understregede, at 
han i hvert fald i nogle dele af bogen havde valgt »at skrive· mere for 
læsere, der søge lekture, end for lærde granskere«. 

Det er utvivlsomt talende, at da man en sensommeraften i 1920 ved en 
sammenkomst i bispens lysthus nede ved åen fandt på at udsende en ny 
byhistorie her i byen - både fordi biskop Engelstofts bog forlængst var 
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!Ulorgrelpe 1) og rn~elig gabe !lla[um og :Dalum 
.\lid" !I!Pab (8. R. D. 1 ~ag. 325.26, .(>;, ~ag. 
713 fq., !J)onl. 2 !))ag. 540). 

6. 'l!. "" 3<no <rlem<nlfen og 3opon !Ulule, 
!J!aobmænb (lllir~.). 

e. ~. qtlitlerer ~rior 9lielø l 6. stnubt$ .«r.ø~n 
i Dt~eM og sta~itd faabel 1.'lr. ~~ili~pa f.olll ~enbeiJ 
ij"orl~:~bere for ID1o'tltagdjen af 1000 ftan{'fe IDhnf, 'Ce 
~··~• laanl penbe ('to~ogr. 6oml. i fllep. !lir~.) 

1426 blcb i !Sortebrobre 5\lo~niJ 6atriiH i 
.O~enfe, i ~.ongenø og G;rTebijpenil meb filtre6 .Obtr"' 
bærdje, fJuftc·t et fforlig mellem &;tel g}eberfen X§;ott 
tH .i! i U e (j fr. 1J!JO) og ff;rLl ID"larsard~e, ber trætte"' 
be~ om ffi.ibber 6nnbi eaer en for et !Bnrn ubgibd 
<5onbfæl, ben man fnnleb" lol'ote (ll. !Ulog. 3 \Vag. 
263, !liii. 6 !)lag. 591, mm ubforligl p o~ .(>bilfelbl 
~ag. 732). .t'lbitfdD ffger, at )Jrue j}JnrQrL~tbe l;! ar 
tn Strogeno(l og ~atJ're bæret gift meb !C.J"el lj)eber::: 
fenø: mroberj ®ielanb liger bl'rim(lb, at ~un ~abbe 
bærd gift meb .Oluf Gtiefen strognoø, ben m ise; 
~t~Hht er urigtigt, t~ i ~un .bar gift meb ~:reT ~e'oer::= 
feM mrøber <hi f ~ott ti( ma~j, ~.n en :l) atter af 
~ol ger <Dregrrjen Str~gnoe, men ~e'o .«ir~ine og iffe 
9Jlargret~e. f om tJa r ~en'oc~ IDloberd (!!Jlargrd6e mrab 
tenf«•J !JIObn c.!l•W· X>. 'li~. 1 !))og. 12~ Xa~. 1). 

6. !K. in~tliebe ~ifp 9latme d !Uiter i mad.Qfe. 
.\lir!< (8. R. D. 1 !)log. ~26). 

l) i)(lg ffuDe ti~ie Wor{!enner for Ronge~ufrl art: r~ne 
intferle 1386, 'J)ont. 2 t! ag. 12, ~aa Danc~oftd i 9tvs 
borø (D. !mag. l ""il· 261, .f) ti. '~)ag, 571). 
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6. ~l. l!ar !!Iau• !!lomenlfen !J!ao~manb (lllir~.) . 
t 4:! 7 jfjrnfe't'e 7:lit1Et1 6finfel og ~ane IDloDcr, 

Ciat~rine l!~rijtt%~'oattek·, 2 G3allrl:'c i QlntrbøUe, 1 i 
flloco~oUr, 1 i 61ob~~. 2 i !ll~nfeb~, 2 i ,Pjabftrup, 
1 i Eri~le~ og 1 i !l:fldunD tH et $icarie !Jeb 9ef,.. 
lig .Rorrro3 Wltrr i E. illiffefl1 .\lirfe i Otenjc, og f. 
m:. til~L''tl Ditlft1 6finfrr ffor~anbrren i 0. {)an~, 
role~rr 3acob, flla mrgrn Wfgi(t '-'9 mrnte af fit G.h.fM 
i t:igenjr, fom 'ren (Ma.o.rb i tribfe~ og re 2 i .Pio.bl 
fl"ru~, ~!JiUc ~an og ~aniS rolo'ter ~av·ce (1jenfet SHo: 
fterrt til et micarie, funbe utgjore, t-a te for !ti'oen 
!Jare )lantjatte (:_t1. IDHiUer 9'ag. 16). 

<5. 'l!. "" !Jiif• 3en[m lllorgme~" (l8ir~.), jfr, 
1405 og 24. 

6. &. I.Sfjot-ebreb paa. hn ffiao1r'o i O~u~abe 
(u~en for l)ljenle !Port, jfr. 1424), [om ,Pin~e <llrolpe 
folgie til <5. S!nub~ Silo~" og ~oor Sorgen 3enfen 
nu boer (~jr. !j)ou!f. !J!eg.) 

1428 in't'tJie're 18ijp Wabl'lt .Riden i mvb~rg 
(l)lont. 2 !))ae. 55l). 

Ei. m'. bar ber .f!erre'llo.g i Obrnre (.!Bird).). 
6. m:. erftrere'tle .fBifp utal' n e e U er "~æberiige ffutn 

og ,Perrc meb <.\Sub ~ijco~ Vla:ffna i .ct~eM" ~aa 
2an'Nt9ing l bbenje C9t~or t-a. Ctto e~infd ~11r 
fanbØ-t'llmmer), at ~an !Jar nart~æunbe og fllae D!] 
~crte, Ilt jl-ong ctrif (!pommer) opfoD Ulub3 !!cgeme 
(et ~rter 1;1\l ~icariebom; l .Dbenje SHrfe) 1 ) llm 

l) 911fert~e 1:J92 R!l'~nti! l.))rot-i(oren for <!brifri !;!t~em~. 

gob~ i 'i'STJtn (D . .f). 14 W.Jg, 301), r-g a.Uerde l:JSS lhtr 
l:rr el Øub!5 !e~emi!gilbe po1~ 2ao1!11nD (ibitl. 'Pilg. 2l0). 

Vedel Simonsens værk e1 opbygget på den måde, at der kronologisk berettes, hvad der er overleveretårfor år, 
her årene 1426, 1427 og 1428. 

udsolgt og som en reaktion på de mange forandringer, byen var under
gået siden- så var det ikke længere en mand, der søgte at løfte opgaven, 
men en række historikere, museumsfolk m.fl. Det var nødvendigt, hvis 
man skulle blive færdig inden for en rimelig tidsfrist, og hvis man - som 
det hed- ville »behandle samtlige sider af byens liv og udvikling på en 
med nutidens fordringer stemmende måde«. Da Odense Bys Historie ud
kom seks år senere, var den redigeret af katedralskolens rektor, H.St.Hol
beck (1867-1959), der selv var historiker og i øvrigt barnefødt i Odense. 
Han pegede også på, at man havde tilstræbt en >>noget lettere fremstil
lingsform end den, som den højlærde biskop havde valgt«, og endelig var 
der i årene fra 1880 fremdraget et meget betydeligt kildemateriale, som 
med rektorens ord >>har måttet øge vor viden og ændre vor opfattelse«. 

De Il forfattere var for manges vedkommende hentet fra hovedstaden 
- som f.eks. museumsmanden Hugo Matthiessen, der i 1915 havde 
gennemfotograferet byen, og som nu skrev om byens gamle bygninger
men embedsmændene fra Odense spillede nu også en rolle. Byens stads
ingeniør H.V.Rygner skrev om byens vækst, rektor Holbeck tog sig selv 
af tiden fra 1770 og halvandet hundrede år frem, og museumsinspektør 
Chr.M.K.Petersen skrev om musik og skuespil fra 1770 og fremefter. 
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-
Tilz•enstre biskop C. T. Engelstoft (1805-89, biskop i Odense 1852-89). Til højre rektor H. St. Holbeck 
(1867-1959, rektor for Odense Katedralskole 1918-37). 

Endnu på biskop Engelstofts tid dateredes kejser Otto III.s brev 
fejlagtigt til 987, men da man ikke dengang havde samme svaghed for at 
fejre jubilæer, som vi nu oplever, forbigik man 900-året for byens »fødsel« 
i tavshed. Nye undersøgelser havde i årtierne efter ført til arndateringen 
af dåbsattesten til 988, og da 1000-årsfesten nærmede sig, kom tanken om 
en ny byhistorie som nævnt op. 

Man undersøgte nu sagen og konstaterede, at der ikke var nogle af de 
gamle beskrivelser, der var up-to-date, og da Odense i mellemtiden også 
var blevet universitetsby, er det forståeligt, at by og universitet kunne 
finde hinanden i et samarbejde om en ny og større byhistorie, der således 
blev det først igangsatte jubilæumsarrangement. Værket kom til at bære 
titlen Odense bys historie, og det udkom i ti bind, et hvert år i perioden 
1979-88. 

Planlægningen af værket og ansvaret for overholdelsen af planerne blev 
overdraget til en redaktion, der bestod af to historieprofessorer fra 
Odense Universitet, Tage Kaarsted og Hans Chr.Johansen, og to chefer 
fra Odense Kommune: stadsbibliotekar Carsten Tofte og museumsdirek
tør Niels Oxenvad. Jeg blev selv ansat som redaktionssekretær for pro
jektet og skulle bl.a. fungere som billedredaktør for værket og stå for 
kontakten til trykkeri, forfattere m.m. 

En af redaktionens første opgaver var at finde et passende antal 
leveringsdygtige forfattere, og dette voldte ikke uoverstigelige problemer, 
for den akademiske verden var nu i langt højere grad spredt ud over 
landet end 50-60 år tidligere. Historikere fra Odense Universitet, byens 
museumsvæsen og Landsarkivet blev straks inddraget, ligesom man 
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Titelblad til biskop C. T. 
Enc~elstojis "Odense B)'eS 
HiJio>'it« ji-a 1862. 

af 

~ijlo~ Dr. li. :t. ænge!Gtoft. 

Ulglbrt [om anbrt 'llinb af \lUen! Sriila litmin 6rl[lala 
eamling<r m jjgena ~inorie og ~pograp~ie. 

--
IIl b e n fe. 

1862. 

søgte kontakt til andre historikere, der havde eller havde haft forbindelse 
med universitetet. Den oprindelige sammensætning af forfatterkollegiet 
måtte undervejs tillempes et par gange med baggrund i tidnød, og for det 
nyeste bind - om tiden fra 1945 og frem til byjubilæet- traf man først i 
midten af l980'erne de endelige aftaler. Vor samtids historie kan være 
svær at overskue, og man valgte derfor at lade hele otte forfattere tage sig 
af forskellige delemner fra den nyeste tid. Alt i alt har 24 forfattere leveret 
bidrag til værket. Så godt som alle forfattere har været faghistorikere- i 
enkelte tilfælde, særligt i forbindelse med bindet om efterkrigstiden, er 
der dog også inddraget forfattere fra andre fag. 

Odense var tidligere kendt som ))etatsrådernes by«, og nu, hvor den 
sidste etatsråd forlængst er borte, og der ikke længere står en sølvbakke i 
entreen til årets høst af visitkort, kan det ikke undre, at man fra byens 
side lagde vægt på et bredt temavalg og en i bedste forstand populær 
fremstilling. Det hed således i byrådsvedtagelsen fra 1977, at der skulle 
være tale om ))et på primærforskning byggende, udtømmende værk om 
byens historie ... Værket skal skrives uden anvendelse af fremmedord, i et 
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.femte nrrnii. 

1700-18!7. 

Dbrrgottgnt fr11 tort l~r til ht J9br""or~unhrbr rr før 
Dbmfr bdrgntt btb fo~IJ'Iongr n~rrrfrligt i5'Drilnbriu~rr, at 
bi biUigrn bmnrb bcg~nbr tu n~ 3:it>~Jj!ltling, t-rr emtrent 
fh•TflH P~ til 91arrt 1Sl7 C'g ba'frnllig Mcr ~g i br 
tt>tn~r (f~•NfJCr, Ztijtilmlntanb ~u11Jm11 l b' <tnth~tlib 

(17h.Q-)7Q8) 1':) @I.'Ul'frlttll'tnltU :J:ib (Jt'J5-t~). 

::Dm fornn.rbntr IJ111brhtmonb ~J. r, Uil~ttt ol Cigrnnil~ 
big(!rb og .{mjl'cfr~r, ~rff~brt rn uahuinl'cli1 Sril(l ce u~falbrt 
rn thJ.(rnin~flig !nirfjl.'m(·rt'l for ~l;lrn. mlan maottr n~tt 

ffHjoltlml\ "f Bbmfc~ fcrnr b;mjl'r !Brlfril•rlfr ol 'l:i!tn, 

brrf~m HIJrt bilbr ttliblf om btnnc ~!.ltau1)! 'i}ortirnr~rr; 

t~l hn ononl)ltllt iBrjhirrlfr af 2\~rn '), rom tf fø1(ullrt 

oj 'Zoi!nrpr. tJottf~oJ~ (17~-IROO), rr fiiJ ol f,gr 

rn Uiljbrubt l!C'bllllr ot'rr ~rnnr l!'rubrb~monb, t'~ ~~n3 

mor' f,•r~n~r~ ~ur~~ af !1on! ~irrnittgrr~ IJnt~l. otn rnb 
DirbliPfrt• \Jor~olb fnnm !•ot'e ~oL•t t-m~ :Jn~~~t'clfc 'pa11 
:loncn i ~iirt tlrtotOiUin:Jj t6i t'i(l tr t-er, at ~~tn i 'r-1t 
hrtr :l:il>?rum øf tn l,to~l\1 Zna~ Wilt jif m~ngr t>igligr 

Wot-rr. :E-rn llll'bnlt ~rjftilirljr ti!lohr at auferr hnt i 
.«crl~rt': d u~ r .'Jl r n br!iJg (1791) O:J rn 11\:lt~irrtfr o f hrtr 
IDtrr~ li l rigrligm m~nr.fHft;ning, ~Ut'rti[ Sljo~manb ctil~ 
-- -----

1
) 9 .DJnrn~rr~ ShcHt~~~r ~!l \"C!oUt i Si~l-brn cf Earthr, 

91Qn1JP e~ i!a~N 4 ~c ftr . 1W.....• 

209 

fri) o u~ {tntr gab 5000ffib,, 18rofagntng i [Tm of bt 

l}btr em .. esobtr oa l}.llotlftt (~w frau(f;> !Brola::}ning \.'00 

2:otNI 119\'1), ttl fot~r (o~ ~il'tit rnrJlr) l'jjtnlli!)r ,V o• 
f~ i t a[, nttnli:J t'cn fo,tri11Nr e:~gr,3nt'rtllling l ffitaB• 
brøbrr .Pofl!ilal 1795-97, btl onbtt \l:l.pot~tf i J8\Hll 

]80(), ffi:oab~ufrtt:. ffirjf.:~uraliOII til 11Uilaftllbf ætonb 
CiJ~ntPrcnr~\jorbtbring, @roabrabrr ~ofVitaH Cm• 
b~tlill:J rg UbDibdft 1795, .:Doctcr~ !Hcbrr~ CrtLls 
grljc i -\)l'(Vitoftl l7!lR, "aorbrl'riuJJtr i !aroubbaftnd 
(btn f.ørflr rusrlifc mron~frrøitr), frt~nbrlr3 ~~m Llt~ 

fnut5 ~nbl'clin~ fvr ilt ~Urt l.»r~nin~cn, llt'l~grlfe 

ilf ~HiftcuUfirhgaarbtn, 5-;rtrcrcrplabfcn cg 
!flilrrrN"ILl~fm (Jj93), murrl'c 91agtrrbobrr i brn 
C»a~t. f om to l l-c.! ærallrnr, '2i l o t IJ ~ Ll "t Il~ os e~nb~~ 

t~ing~g.Jcrtrn' {Jt!rjfjønndfr, o~ fuotfor !III (!o n olen, 
f~m bl tb btg9nH l7ft7 og firrbig ISOJ. :!Ir~ n torn oniLlg~tf 

en :tr.z(Pulr fl."!r tjrugttrorrr i ben mrd af 8\"t'~~lltll, 
fom fa!Nr~ @!:mrbr~almt, llfl fordogd tn jlor (ivrllr~ring 

af et ~an• ~idcd ffinltlb cg .tlmgilltljt, iubrrlttbe~ rt 
fK.itor~uu9 (179-'i), ~o.:~t•tnflri rt fhm Yl.rbribHattig~ 
~utt4 (bl'otltl !IDO!).J.ii•!goothll, 11\1 i!.:rjtfcuningrn, bhb 

inbfjo~tl799), ~gø\)rtltrbr~ rt2:rlffab for fLHt.:abtr 
!mrbiJor[!trtd ljrtl[r, ~l'ørt'rb mon agtrbr øt bw~ltt 
ilirilabrel'rtfirfc, brr ftob fptfJ\btll riJ ubrugt, til et Sj)rc~ 

~inbnolf•tii:J(rl. !B u djroal t' ftlb tiljtribrr Dr. llldJt[ 
\jortjrnrnrn a;Stun til e:~gr=:;)Htorttningw, og i brt fib~~ 
na:\lutr erljl'ab tlOt bUl ftntft of 2i9tlt foa Cortintff .-oms 

mrrbrrrr :;)r n,; !Hrn~on ~rntfig 2jcrlm; tMorørmrflrr 

~ fl1 b~ o~ m~rn' hlrnbt Yltli,rt~a~trurtr ~all b t liørlrb" 
brrt1:Dttl i alt hltt i mtn brt ttar aUm~r t H ~ortjrnrOr o t 

o~tagr fortlanbil]t !D1rmb~ Sbttr, cg mrb Oor (fnrrglt 
onb !8u~taa[b fat ~~~g, ~Ut, ~ttcriJtb ~on rigtisnor Hrr 

Biskofi Engelst~fis byhislorie er opdelt i 6 afinil: Odense i den hedenske Tid, Odense i M iddelalderen, 
Fra Reformation til Souverainilelens h1djørelse, Fra Souverainiletens Indførelse til 1790, Fra 1790 til 
/847, Fra 1867 til /861 . De 6 afinil .fYlder tilsammen 350 sider incl. 7 bilag og Anhang. 

klart og forståeligt sprog, så at det også kan læses med udbytte af andre 
end faghistorikere«. Redaktionen har i sit arbejde søgt at følge disse 
retningslinier, men om den har haft held dertil, må andre afgøre. I hvert 
fald var det i samme ånd, man vedtog at undlacle at anvende notetællere i 
teksten . For redaktionen spillede det i de indledende overvejelser også en 
rolle, at nye metoder, som f.eks. elektronisk databehandling, nu åbnede 
mulighed for at bearbejde et langt større kildemateriale til den nyere tids 
historie, end det hidtil havde været tilfældet. Det bedste eksempel på 
resultaterne på dette område er utvivlsomt Hans Chr.Johansens an
vendelse af kirkebøger, folketællinger, skifteprotokoller, skøde- og pante
protokoller, brandtaksationer, skattelister m.m. til beskrivelsen af de 
økonomiske og sociale forhold i 1700-tallets Odense (Næring og bystyre. 
Odense 1700-1789). Når man i navneregistret til denne bog kan finde en 
lang række meget almindeligt klingende navne som f.eks. Hans Pedersen 
og Maren Hansdatter, så er forklaringen den udbredte anvendelse af 
edb-behandling, der så at sige har givet en masse på sin vis uinteressante 
odenseanere »adgang« til byhistorien, netop fordi edb-oversigten har 
vist, at deres livshistorie på en eller anden måde var typisk. 

24 

Fynske årbøger 1992



oiJot~ •• '~u •tt.~·•alt•J•J. i~.., ,_h 'Ci!A "''~rur....._.-. 
..tn w~~~rr,p DtH-r ...,. t""• "' 1.,, .;.., .H. .,....,.,, ......, • .,.,. .... ..l.d 
•~bHWI'It;l' h.t o l"" ' 1.""-'l llf •, olw - 1--Jc.n il! ot._ ........ 'O'.. lf
lil"'"'ll•, .. • ... H"'"'" u..-øn"'-r• ,_,~;~u ,,,,. ...".. ,~D,,._, 
•• ~~~ tp&t.t.• D 1t1ri .i M.-i•V -..-.~ø..,",..._ • rJ..._ 
u .. u•Lt Uo"''lklot.- 1,,\, l'-in...ti.L&I~ 11 bø ll.h •uu)oo "•h J 
ht\t Ut• -u ~~·nd~ .,..1 olll! .lfU.,.;.q f:.tt .1/ S!:.:im• læRTe -
okke !IJMdc ~'vi.J.:.: •'>; OfJl•·,'"''"d: J<n U\~ Slcol<urJomo: Af IHT:,dor ond, 

f,"oc •" Ut-l:n,l! ~r l;:~J",,-u" .. ,,.,., ,.t,, dor J..nord"' .... •!'"'ldil:·hNo<tsl 
.\fdt!inc •~«~ L.too "'i: C..r;r>l. 'o"' ~-loHdf~ "'l! ~,, rrUI<:!Uiio;l.ILI.! .. n.i<kn• 
shbd'~: X•t~ong t ... , J." ~;Jso.n Vod~<>!:::!lm<!r r.p!hln~ Lathu,.rlroo;•J.,, 
1:"'' ved L'd(m~en •f del fjrr.k ~ir. ... !r:ur. mc•l•u• Crk>k ,~:•ndcc b<Jnf.tl~ 

·~ e:o lu,lr.or:o rr.rh~ hl .Jon !\)~ (,d Rd,l<>< Pd~r><M l~w.k 1~h m~~~n ~ m.o 

!'Hiu for o:lci\M lidvoklm~ gg l-l<v. dcrrh.o>nJ.:" wm Ti Jen .. :Ur.}' lrJ.,u~ 
Rrfur~oer en ycht•l ~ ... ,.~.,.,.,. "''" ,..-.,,ddc. Jy~11g "'e: fu=>~l:~or ke~r;,;• 
1en••nl for Jer M.;Lo~ndc f <or l:k«rnc st-,d h~n 'ID"' ~" ~ir<lljl! "0: ,·.knt 
lc..olo~t :-1.1ur. D:r: nnh r.-•.r-• r-:'1':" S:"ikkt!,.-. Je< ~lt:d fr~m:r.udtc r.,..,.., 
t'r.okk~ ~·.< l01;dl Slip> ,,,.1.., .. .1 uu•~ Rc:.-pokl ~ml fl~''l"'~llh~d l>la11 >kn.ld.:
l.cr~ bo11 nama<t~ ·'' kuod~ for •t opJ•II'• •l h .. " b~Jr cl 1·arrnt HJ<rl• 
fur •tø~ EltHt • ...:J"'l ban ful,<;k onoJ ~lor lniUCP! f'~• Jern '"''~n \'ej!:"''' .,.. L,.., 

... 
o~ ........ j,llll, ... ~- .Iw' ... ·~ Jl'"-"" "~-. ~ • \,n.._..,,....,... dtulu..4..11 ... kun ..l.lt.4 to;,b.t,tttt.,. ,." n • 

"-1m~ "'-' '..Jt b,~~~~ ,-ut ..., u...-J~ tlt\ioHtWol 
, n .e ... .kl W~__.,,... .au rwrp.lr c...l• t- -ø-TM .. w"""" P...IA.t.. 
ltt , ,. l.fnu•lllllll4....r!p.,..'-'Jc••• ... , .. ._ . ... "'l.a.o~ 
.,..W.-t •d ~ ... ..~ .. ""', ."y.". .. ~Coo'ltotlt-f lu/Joo , 1_.,.-.t.,"-: 
r •• ~J ~ ~leo.\.4 ,f Cll .. "-~~. ,..".,..._ ... -.a h u 
,.i-l'tl>f' tiiii:' .. ,._". • .&J ,•)M-H fJt.t•t · .-.~ lsJ- l .A Jl.flfu • 

(rl~ll"'-""'"- '~._,. , 
i~I J rrd•....,l.&.ID."' I "ØJI 

1!.~--,;:.:~. :: ~.~~~ 
~J .. mfll~-."'"---~rru.-. 
,h~t a~ I~M l11 

Ml•li i!W• t.~ f.,.~o r ,...llh*Piic:v 
~~ ~lli.o .1. .. t~II.Hu LM·..doot 
.".dlalrr o! Rclror J'oh:nen og !b 
~l.:<lp 'iltfll untl ~n,.",..,~;_ Kor:lal~, for• 
f•to•l .r o,·c,l·"'n v.:.twm f"l~· ""' 
Ht~,".tJJ..g•ro•l f.","-,u!I,Jr••""''cl' 
hnn. "l!: D·~·" •!•''"""' med ~= •~l· 
,•lkn )~o!•bl- .!t dk.- r.og .. ."".,., 
r •• l!l~ol 

Ko~l·" Polc"""" IO J:-t~ S·"J:
.\h~.:J 1\JOJI "'& cfiorfvlgl•• ~f f 11' 
R../n .lu dor;: ,,l•rrc.lc cl••• <-1 ."'<><> 
r ... : .. b blu- ,.,,l!yltc= •• : ~\crrup<~l::.ro• • -~- ... 

o~.;. t1 •• "'"'"'-' ' ~ ,-.,. 
(0 .. •1_(Hl~1Ail>l ..ilt •l>o h4o". ._.,,, .. , ... &:~ "'.tJ•..,•~ ....... ,.. 
ti J t 1\J*~ IW! ~ ~. tlllimølk • ,.. '" t .loq ~' •.t"" .,.: 
ti .l~,.._. ... ,. .t.t • •. , 11 .. , o •• ~-........ f't'l4.«."., t " ) 'f'"' 
••"'IIJ/90~- A"-•\ oh.1/~. t• & U..•tc.fto..ollo ...... f,....flll 

;"-~, r-···"'- ,., .... ~ "~ • uc• a.~-
S..\to-o (;"..ua1 ...... . M .... 1 ..... 6: """' u • .._ ..... ..~ .. J • 

-- ~.l.tt.'.. u .... _,l .:.. ..... osu , ..... jo .... ,,,.. .... lo\; 

L•.IH"""-J aJ • • ""' iYt. -· .. ·• "' JCut"-'' Lt .Jto fu '""''" 
.:...... ...... l '<n .!1m v.~ .... ..: .... ,..-u .. ~ ... l.-.it ... ~ 
l '"'k.Jt~):J"- U.tllll.Ltof-' II II.~U,."N.Itl,t~) 

l ~~......,.., _.. ofllit G'-t_,.. 0 .... Wr.lr. " .... "' \).,•hff• t'.l<t 
u .a.,, w~l , ,,.,.. ....a. ~ 41 au Jo•rph<!tio• ~ • ...",.,.. -"~ 

Or:...~~ ~ ~ 11 •'ltll~o\oilo\'-t U. ..,...,_l rH ··-·u·· 

Rektor Holbecks "Odense Byes Historie" er noget af en sværvægter, idet denjjlder 815 sider og vejer 2650 
gram. Værkel er fra 1926, og manhavde 11u mulighedfor at germemilluslrere værket, hvad man ikke havde 
haft, da Odense de lo første gange fik sin historie på tryk. 

En samarbejdsaftale mellem universitetet og Odense Kommune sik
rede bl.a. historikernes adgang til det kildemateriale, der endnu var i 
kommunens varetægt, og ved arbejdets afslutning kunne det konstateres, 
at der ikke kom til at foreligge noget som helst problem med hensyn til 
kildeadgang eller mulig censur. 

Da redaktionen i 1976 udarbejdede planen for værket, lagde man sig 
straks fast på en kronologisk fremstilling frem for den anden tænkelige 
mulighed, nemlig en samling temabøger; de l 000 år samt forhistorien 
blev herefter fordelt på lO bind. Ikke jævnt og ligefremt med 100 år til 
hvert bind, men med skyldig hensyntagen til en række forhold: l) histo
risk naturlige skel (som f.eks. svenskekrigene og enevældens indførelse 
1660 eller den nye købstadsordning fra 1868), 2) hvad man havde eks
perter til, samt 3) den forventede køberinteresse. Ekspertise og forsk
ningsinteresse var eksempelvis baggrunden for den lidt kunstige deling af 
beskrivelsen af 1700-tallet i to bøger, og den forventede køberinteresse 
var en vigtig årsag til, at de fem krigsår 1940-45 blev emnet for et helt 
bind for sig, tilmed det først udgivne. Det er klart, at sådanne spørgsmål 
om periodernæssige afgrænsninger altid vil vække diskussion, og j eg kan 
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Dennye JO-binds udgave af ))Ode1zse b)'S historie" er betydeligt større både i anifang og formal end Vedet 
Simonsens og Engelstofts b)'hist01 i eJ, og det brede sideformat åbner gode muiighedel' fo r illustrering. 

da heller ikke være helt uenig med dem, der har anført, at værkets 
samlede plan til en vis grad er blevet skæv med 5 71 år + forhistorien i et 
bind og fem år i et andet som de to yderpunkter. Til gengæld har planen 
haft en anden og indiskutabel fordel: Bøgerne er rent faktisk udkommet! 

De pragmatiske hensyn var også dominerende, da man i 1977 forsøgte 
at fastlægge udgivelsesterminerne for de enkelte bind. Et bind- det om 
tiden indtil 1988 - måtte af naturlige grunde vente til sidst, men da det 
samtidig af salgsmæssige grunde var ønskeligt at sprede de lO bind ud 
med et bind pr. år i perioden 1979-88, valgte man straks at se stort på, 
om bindene udkom i »naturlig« rækkefølge, således at den ældste historie 
kom først og den nyeste sidst. Forfatternes meget forskellige arbejds
situation gjorde, at det fra begyndelsen var urealistisk at overholde en 
sådan tidsfølge, og de mange kendte og afskrækkende eksempler på 
udgivelsesplaner, der var trukket i langdrag, havde sikkert også deres 
virkning. Udgivelsesterminerne for de enkelte bind og planen for hele 
værkets opdeling blev kun underkastet ubetydelige ændringer, efter at 
arbejdet var sat i gang, og både bindantal og udgivelsestempo blev 
overholdt. Undertiden måtte vi dog tage en af de allersidste dage før jul i 
brug til den årlige præsentation på rådhuset. Bind 10 udkom på selve 
jubilæumsdagen, den 18.marts 1988, hvor dronning Margrethe fik over
rakt hele værket ved en sammenkomst i byrådssalen på rådhuset. 

Som bilag til den oprindelige plan for værket udarbejdede redaktionen 
forud for byrådets godkendelse af projektet en meget bred liste over de 
emner, som man lovede at ville »søge belyst, for så vidt de har haft 
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betydning inden for den periode, som den enkelte forfatter beskæftiger sig 
med, og for så vidt det er muligt at skaffe et kildemateriale, der kan belyse 
emnet«. Hovedpunkterne i emnelisten var følgende: Ydre rammer, be
folkningsforhold, erhvervsudvikling, arbejdsmarkedet, levestandard, by
styret, skatteforhold, offentlig anlægs- og erhvervsvirksomhed, kulturelle 
forhold, social- og sundhedsforvaltning, politi- og retsvæsen samt mili
tæret. Denne emneliste har været den vigtigste retningslinie for de enkelte 
forfattere, og redaktionen har naturligvis til en vis grad søgt at !a for
fatterne til at følge denne liste, hvor de enkelte tidsperioder har givet 
mulighed for det. Men det kan lige så godt indrømmes, at manglende 
kildemateriale eller - for vor egen tids vedkommende - et overvældende 
materiale og mangel på tidligere undersøgelser har ført til afvigelser fra 
emnelisten. Og når man i øvrigt ønsker at overholde en tidsplan, tvinges 
man med mellemrum til at hugge en hæl og klippe en tå i emnernæssig 
henseende. Nogle delemner har i enkelte bind måske ikke !aet den 
behandling, de fortiener , men i flere sådanne tilfælde har vi søgt at rette 
op på skævheden ved at medtage billeder med relevans for emnet. I en 
eller flere billedtekster har redaktionen på den måde søgt at råde bod på 
forfatternes mere eller mindre bevidste undladelsessynder. 

På jubilæumsdagen blev dronning Margrethe modtaget i byrådssalen, Iwar hun fik den nye byhistorie 
overrakt. På byens vegne byder borgmester Verner Dalskov velkommen. 
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Om værkels tilblivelse orienterer pro.fessm Tage Kaarsted. Til venstre for denne sidder øvrige medlemmer af 
redaktionen: museumsdirektør Niels Oxenvad, professor Hans Chr. Johansen og stadsbibliotekar Carsten 
Tofte. 

Fra byrådets side var det et krav, at værkets geografiske afgrænsning 
blev Odense Kommune efter kommunesammenlægningen i 1970, og det 
kræver ikke mange timers studier i de ti bind at se, at værket er blevet 
noget ujævnt på dette område. Nogle forfattere inddrager så godt som 
ikke de gamle landsbyer og dermed de nuværende forstæder i beskrivel
sen, andre gør det i større udstrækning. Problemet er selvfølgelig det, at 
den jævne, daglige forbindelse mellem købstaden og omegnen er en 
relativt ny foreteelse. For ældre perioders vedkommende kan det derfor 
være vanskeligt på en meningsfuld måde at fremstille landsbyernes og 
købstadens liv under et, mens man i moderne tid står over for det 
modsatte forhold, at byens og forstædernes historie er nærmest uadskille
lige. Behovet for sognehistorier for de indlemmede sogne er således 
næppe blevet meget mindre efter udgivelsen af tibindsværket. 

Den oprindelige plan for byhistorien fik en væsentlig tilføjelse under
vejs. I 1978-79 gennemførte 'vi nemlig efter københavnsk forbillede en 
indsamling af erindringer blandt ældre odenseanere. Alle byens 30.000 
pensionister fik derfor en henvendelse fra borgmesteren om at nedskrive 
deres oplevelser fra barndom, ungdom og arbejdsliv og indsende erin
dringerne inden den l.maj 1979. De lO bedste af de godt 250 indkomne 
manuskripter blev belønnet med hver en pengepræmie på 1.000 kr., og 
materialet, der nu opbevares på Stadsarkivet sammen med de øvrige 
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efterladenskaber fra projektet (bl.a. det indkøbte billedmateriale), har 
siden stået til rådighed for forfatterne til byhistorien og for andre for
skere, som via en stikordsliste har kunnet udnytte materialet i forskellige 
sammenhænge. Hovedparten af erindringerne handlede om tiden mellem 
århundredskiftet og 1940, og erindringerne gav for denne periodes ved
kommende oplagte muligheder for mere livfulde fremstillinger af dagligli
vet, f.eks. af skolegangen, og disse muligheder er da også benyttet af 
byhistorieforfatterne i en vis udstrækning. For at flere kunne Ia. glæde af 
manuskripterne, er uddrag af 30 erindringsmanuskripter publiceret i 
bogen Ak, hvor forandret, der er udgivet i fire oplag, og i to tilfælde har det 
- takket være godt samarbejde med lokale virksomheder- været muligt 
at publicere større uddrag af enkeltmanuskripter som selvstændige bøger 
(K y Ile Topp: Dengang i Odense og Kai P.Andersen: Troldmandens lærling). 

Odense Kommune har finansieret hele projektet med en bevilling på 
l ,6 mill. kr. (netto) i 1976-priser, og byrådet har kun haft projektets 
økonomi til behandling to gange, nemlig ved vedtagelsen af bevillingen 
og ved regnskabsafslutningen. Når man indgår aftale om et så langvarigt 
projekt som denne udgivelsesrække, er det selvfølgelig vigtigt at sikre sig 
en prisregulering af bevillingen. Det fremgår f.eks. af, at den tekniske 
fremstilling af det første bind i 1979 kostede ca. 166.000 kr., mens prisen 
for bind 10, der nok var IO% længere, lå hele 92% over (ca. 318.000 kr.). 
I disse priser er ikke inkluderet udgifter til indkøb af billedmateriale 
o.lign., men kun den egentlige udgift til papir, reproarbejde, sats, tryk og 
indbinding. Arbejdet blev så vidt muligt udført på lokale virksomheder. 

Redaktionen havde oprindelig stillet byrådet i udsigt, at der for be
villingen ville kunne leveres l o bind a hver ca. 300 sider, men det 
samlede sidetal for værket nåede med bind 10 op på 4.518 sider, og i 
forbindelse med projektet blev der som nævnt tillige udgivet tre erin
dringsbøger samt givet tilskud til en bog om det første kort over Odense 
fra 1593. Både skatteborgere og abonnenter fik således rigeligt, hvad der 
var stillet i udsigt! 

I hvert af de IO byhistoriebind er der personregister, men i efteråret 
1988 blev værket afrundet med et registerbind med et fælles sted- og 
sagregister til hele byhistorien, udarbejdet con amore af tidligere lands
arkivar Anne Riising - samt med en bog med gamle kort over byen og 
omegnen. Disse to bøger samt Svend Erik Sørensens litterært prægede 
fremstilling af byens historie (Odense i 1000 år. Fortællinger af en bys historie, 
som redaktionen også stod for udgivelsen af i jubilæumsåret) er dog 
blevet finansieret særskilt. 

Prisen for Odense bys historie har været lav - takket være det store 
kommunale tilskud til værket. Oprindelig var abonnementsprisen 132 kr. 
og løssalgsprisen 198 kr., og selv om prisen i løbet af udgivelsesperioden 
nåede at stige til 160/240 kr., har kiloprisen nok været noget nær marke-
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dets laveste. Værket har i Odense været solgt gennem byens boghandlere 
og uden for byen desuden i direkte subskription fra Odense Universitets
forlag, der har haft værket i kommission. Hvert bind blev trykt i et oplag 
på 3.000 eksemplarer, og heraf er der solgt ca. l. 700 eksemplarer i 
abonnement. Der er endvidere solgt nogle få hundrede eksemplarer af de 
enkelte bind i løssalg; løssalget har været særlig stort af det først udkomne 
bind, om Odense 1940-45, og det har derfor været nødvendigt at genop
trykke dette bind i et 2.oplag på 1.000 eksemplarer. Salgsindtægterne er 
fordelt mellem Odense Kommune, boghandlere, forlag og forfattere. 
Oprindelig havde man påregnet et oplag på 1.000 stk. af hvert bind, men 
med mulighed for forøgelse i takt med forhåndsinteressen, og i byrådets 
vedtagelse fra 1977 var der forsigtigt regnet med et salg på 500 ek
semplarer af hvert bind. 

Når man sammenligner disse salgstal med byens størrelse, kan de nok 
synes små- også i sammenligning med hvad der sælges af lokalhistoriske 
bøger andre steder i landet. Det er oplagt, at værkets monumentale 
karakter- de IO bind fylder godt på boghylden- trods prisen har fået 
potentielle købere til at tænke sig om en ekstra gang, før de har tegnet 
abonnement, og det er også givet, at fremkomsten af andre lokalhistori
ske bøger om Odense samtidig med udgivelsen af ti bindsværket har gjort 
det sværere at sælge det større værk. Udgivelsen af de tre nævnte erin
drings bøger, der er solgt i henholdsvis omkring 4.000, omkring 3.000 og 
omkring 1.000 eksemplarer, har selvfølgelig også været et alternativ, 
typisk for den, der har villet give en enkelt lokalhistorisk bog om Odense 
som gave. 

Historikere, der var ansat ved Odense Universitet, Landsarkivet eller 
Odense Kommune, har ikke fået noget honorar for deres bidrag til 
by historien, men har udført arbejdet som en del af deres forsknings- eller 
arbejdsforpligtelse. Tre forfattere, der endnu ikke havde nogen fast an
sættelse, har været aflønnet over bevillingen for at skrive deres bidrag, 
mens de resterende forfattere har fået normalt forfatterhonorar ( 15% af 
salgsindtægterne excl. moms), men det er klart, at de mange »gratis« 
forfattere har været en væsentlig forudsætning for, at Odense Kommune 
har kunnet få et værk i det omfang, her er tale om, for den en gang 
fastlagte bevilling. 

Fra byens side lagde man allerede fra begyndelsen vægt på, at det nye 
værk skulle være »gennemillustreret«, og billedmængden er derfor be
tydelig med vel i gennemsnit 3-400 fotografier pr. bind. Arbejdet med at 
fremskaffe billeder af god kvalitet- og i det rigtige udvalg- samt at skrive 
de fornødne billedtekster kan tidsmæssigt let undervurderes. Der findes i 
hvert fald for de binds vedkommende, som handler om de sidste halvan
det hundrede år, så mange billeder at vælge imellem, at selve ud
vælgelsen beslaglægger mange arbejdsdage, ja måneder, hvis man både 
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Odense hys hislm ie vokur.1 fjorgrunden til vemlre Vedel SimonJensfem nnå bøger fta 1840'eme, i midten 
de to udgaver af Engelslofls byhislorie fra henholdsvis 1862 og 1880, hvoraf den første hviler på rektor 
Holbecks byhistoriefra 1926. I baggrunden de JO bind byhislorie, der udkomfrem til Odenses 1000-års 
byjubilæum i 1988 {Svend Moller fol., Stadsarkivet). 

vil finde det gode og det nye. Men for tidsperioderne før fotografiet blev 
opfundet, er mulighederne naturligvis mere begrænsede. Det gør dem 
bare ikke nødvendigvis lettere at finde . Museumsgenstande har skullet 
indkredses og nyfotograferes, både i Odense og på andre museer og 
samlinger, først og fremmest i hovedstaden. 

Nogle anmeldere har af og til klaget over, at der ikke var tilstrækkelig 
sammenhæng mellem teksten og visse billeder. Hertil kan siges , at vi i 
nogle tilfælde som nævnt har søgt at råde bod på emnernæssige be
grænsninger i manuskripterne ved at bringe billeder, som ikke nødven
digvis lagde sig tæt op ad teksten, og for det andet er det nok også et 
realistisk udgangspunkt, at tekst og billedmateriale af læserne ofte stu
deres hver for sig. Men i øvrigt er det da rigtigt, at billederne bør placeres 
så tæt som muligt ved den tekst, de illustrerer, og virkelig bør illustrere 
teksten. 

Hvis man piller smudsomslagene afbyhistoriens lO bind, vil man se, at 
indbindingsmaterialet ikke er i samme farve for de forskellige bind. 
Bogtilrettelæggeren Poul Jeppesen, der også har stået for selve grundlay
outet til byhistorien, foreslog denne løsning på et vanskeligt problem, 
fordi man ikke kunne være sikker på at få bindmateriale i samme farve og 
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kvalitet ti år frem i tiden, og løsningen skyldes altså ikke, at redaktionen 
ville signalisere, at man med afslutningen af bind 10 var nået hele 
spektret rundt! 

Det er klart, at der kan rejses mange - og sikkert også mange be
rettigede - indvendinger mod de valg, redaktionen har truffet, og de 
fremstillinger, den har sagt god for. Når alt kommer til alt, er der stadig 
mange presserende lokalhistoriske studieområder i Odense, og vore over
vejelser gik derfor allerede i 1988 på, hvordan vi kunne sikre fremtidige 
publikationsmuligheder for sådanne studier i by historiens kølvand- som 
en årbog, som temabøger eller på anden måde? Et af resultaterne er 
blevet Odensebogen, der er udkommet som årbog fra og med 1990, og som 
groft sagt bygger på en opskrift med en trediedel erindringer, en trediedel 
historisk-faglige artikler og en trediedel billeder. Årbogen udgives gen
nem Byhistorisk Udvalg, der har borgmesteren som formand, og som 
rummer repræsentanter for Odense Kommune, Odense Erhvervsråd, 
Odense Turistforening, Fyens Stiftstidende, tilgrænsende kommunale og 
statslige institutioner (museumsvæsenet, biblioteksvæsenet, Landsarki
vet og Odense Universitet), de lokalhistoriske arkiver i de gamle land
sogne samt Historisk Samfund for Fyns Stift og den fynske afdeling af 
Slægtshistorisk Forening. Årbogens redaktion udgøres af tre historikere 
fra Odense Universitet (Tage Kaarsted, Hans Chr.Johansen og Per Boje) 
og to arkivarer fra det nyoprettede stadsarkiv på rådhuset (Holger Dyr
bye og Jørgen Thomsen). En stor del af arbejdet varetages af Stads
arkivet, og Odensebogen indgår da også som et vigtigt led i arkivets 
formidling af viden om byens historie på linie med foredragsvirksomhed 
m .v. 

Skulle vi begynde forfra på et stort projekt med den viden, vi nu har, 
eller skulle andre få mulighed for noget tilsvarende, tror jeg helt sikkert, 
at man kan sige, at får man chancen, som vi i Odense gjorde det i 1976, 
skal man gribe til. Også selv om betænkelighederne ved et så ambitiøst 
projekt kan og må være store: Findes der tilstrækkeligt med forsknings
resultater til at lave den store sammenfatning allerede nu? Eller burde 
man f.eks. begynde med et samarbejde med universitetet om lokal
historiske specialer og udsætte den samlede fremstilling? Kan man finde 
de »rigtige« forfattere - og ikke mindst: vil de aflevere deres bidrag til 
tiden? 

Den konservative politiker Poul Møller har i sin bitre erindringsbog 
Politik på vrangen (s.ll3) formuleret meget præcist, hvad man skal gøre, 
hvis mulighederne byder sig:» ... i politik gælder det næsten altid, at gode 
ideer kan blive slået over ende af bedre med det resultat, at tiden går, og 
sagerne forsinkes så meget, at der ikke kommer noget ud af hverken det 
gode eller det bedste. Vil man noget, eller skal man noget, så må man 
gøre det, så godt man evner, når tiden er gunstig, eller når tiden kræver 
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det. Og så nytter det ikke at forse sig på alle mulige strålende ideer, som 
man selv synes er bedre, men som blot betyder, at der ikke kommer noget 
ud af det hele«. 

Det gælder vist også moderne byhistorie. 

Artiklen er en omarb~det udgave af et foredrag, holdt i St.Knuds Kæden i Frimurer
logen i Odense den 29.1.1992, og bygger til dels på foifatterens præsentation af 
projekt Odense bys historie på Dansk Historisk Fælleiforenings årsmøde i 1988 
(Fortid og nutid 1989, s.64-67). 
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