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SPEAKERS’
CORNER

[ Det er jo helt  
hysterisk, DSB.
Eva Kjer Hansen, folketingsmedlem 
for Venstre, skriver på Facebook 
om det faktum, at det fra næste 
uge bliver forbudt at ryge på per-
ronerne. ”Totalforbud trænger sig 
efterhånden ind i et omfang, som 
var det svaret på alt. Hvad blev der 
af tilliden til, at folk sagtens kan 
tage et almindeligt hensyn?”

Byliv:  Vi kan kun beklage de  
kaotiske parkerings- og ad-
gangsforhold til klinikken. Skul-
kenborg ligner et bombekrater, 
og arbejdet går meget langsomt 
frem.

Tak til vores tilknyttede pa-
tienter, der trodser byggerodet 
og kæmper sig vej til klinikken.

Hyg dig i weekenden, Anker.
Søren Thorborg,   
Skulkenborg 2,1., Odense C - læge

Fra gade til byggerod

Byliv:  Så blev der skrevet un-
der på letbanen, og der blev 
skålet i champagne, en kop 
kaffe var ikke nok. Anker 
Boye fører sig rigtig frem, 
men det er jo også Odenses 
skatteborgere, der betaler. 
Odins Bro blev også åbnet 
med pomp og pragt. Nu luk-
ker så Thriges Gade med 
festivitas. Alle, der er imod 
lukningen, blev ikke hørt. 
Der bliver virvar i trafikken, 
men det lader til at prelle af 
på borgmesteren. Så er der 
H.C. Andersens Hus og Tor-
ben Iversen tilbage plus de 
fodspor, der også er betalt 
for. Anker Boye, når du nu 
er med til så mange arrange-
menter, og det er gratis for 
dig, kunne du så ikke betale 
den telefonregning? Dem 
kunne der nok blive til nogle 
hjemmehjælpstimer af. Det 
er der, der skæres. Jeg forstår 
godt, du har det store smil på, 
du får din vilje, og du elsker 
at føre dig frem.
Inge M. Willibrord,  
 Kancellivej 17, Odense V

Festivitas - men 
nul hjemmehjælp

Leder
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Thomas B. Thriges Gade

LUKKET
Derfor bør alle 

nu se fremad og 
koncentrere sig 

om at få det bedste 
ud af alt det nye, 

der kommer til at 
ske.

ges så mange boliger som muligt. Bliv 
endelig ved med det. Det kan ikke siges 
for tit.

Og så er  der lige det med at komme 
rundt i byen. Det bliver nok det store 
samtaleemne hen over sommeren.

Det bliver ikke lettere, når letbane-
byggeriet går i gang. Alt i alt er der ud-
sigt til fem-seks år med mærkbart byg-
gerod, trafik-problemer og en masse 
andre gener, som ingen dybest set kan 
forudsige omfanget af i dag.

Men det skal som bekendt være skidt, 
før det bliver godt. Der er ikke meget 
andet at gøre end tage en dyb indån-
ding og håbe det bedste.

I dag nøjes vi med at glæde os over 
den første dag i Odense version 2.0.

Odense version 2.0
det er en ny by,  odenseanerne står op 
til i dag. Odense har taget hul på 
de første timer af det, der i løbet 
af de næste år skal udvikle sig til 
en ny identitet og selvforståelse 
for Fyns og Region Syddan-
marks største by.

I første omgang handler 
det om lukning af en gade 
på en få hundrede meter 
lang strækning, og det ly-
der jo ikke af alverden.

Men det er mere end 
som så. Alene denne gade-
lukning vil for altid ændre 
vores måde at bevæge os 
rundt i byen på.

I virkeligheden handler  det ikke så 
meget om trafik, men mere om at 
skabe en anden by.

Fra gade til by, som projektet for 
længst er blevet døbt, er faktisk ret så 
dækkende. For hvor der indtil i går af-
tes kørte biler, vil der i løbet af de næste 
år skyde nye bygninger op, hvis ellers 
alt går, som det er planlagt.

Den fysiske lukning af Thomas B. 
Thriges Gade, som siden sin åbning for 
40 år siden har været genstand for man-
ge diskussioner, markerer et afgørende 
vendepunkt i de seneste års debat.

Nu må selv de mest forhærdede mod-
standere af lukningen kunne indse, at 
der aldrig kommer til at køre biler som 
i dag på strækningen midt igennem 
byen.

Derfor bør alle nu se fremad og kon-
centrere sig om at få det bedste ud af alt 
det nye, der kommer til at ske.

Bliver det så  godt og bedre 
end i dag?

Svaret på det må vi 
vist hente i det radi-

kale vokabularium: 
Tja-bum-bum. 

Det må tiden 
vise.

Men de 
klare inten-
tioner er, 
at det skal 
blive bedre, 
at byen skal 

nærme sig 
storbypræg, og 

at flere skal bo i 
den indre by.
Skal det virke-

lig batte noget, er de 
cirka 350 boliger i Thriges 

Gade-området, som er planen i 
øjeblikket, langtfra nok. Med i snit to 

beboere pr. bolig vil det give omkring 
700 nye indbyggere helt centralt i den 
del af byen, hvor der i dag skønsmæs-
sigt bor cirka 10.000. Det kommer der 
ingen storby ud af.

Borgmester Anker Boye  har, siden 
han blev ovebevist om storheden i ga-
delukningen, benyttet enhver lejlighed 
til at slå på tromme for, at der skal byg-

Forsamlingshuse:  Landsforeningen Danske Forsam-
lingshuse langer i et læserbrev 26. juni hårdt ud efter 
professor Johs. Nørregaard Frandsen, fordi arbejdet 
med en redegørelse om de danske forsamlingshuse 
har trukket ud. Det er ikke rimeligt.

Nørregaard Frandsen har for l ængst undskyldt 
over for landsforeningen, at hans bidrag blev forsin-
ket, men redegørelsen blev sendt til ministeriet i sen-
sommeren 2013, hvorfor ministeriet også har udbetalt 
pengene. 

Vi har siden ledt med lys og lygte efter finansiering, 
så redegørelsen kunne trykkes og komme alle til gode 
- pengene er nu fundet, og manden, der har fundet 
dem, er Johs. Nørregaard Frandsen, så vi nu kan ud-
give vores bog sammen. 

Manuskriptet er derfor sendt til forlaget, og i løbet 
af efteråret vil redegørelsen blive udgivet. 

Så der er vist ikke grund til mere postyr.
Johnny Wøllekær,  Guldbergsvej 21, Odense C

Urimelig kritik

Skolen:  Jeg gamle lærer græmmer mig. Og jeg tror 
ikke, jeg er den eneste. 

Herfra skal lyde 100 pct. opbakning til Eskild Kjær- 
Madsens Synspunkt torsdag 26. juni.

Som nomineret til Stiftens Bland dig-pris i oktober 
2013 kunne jeg, hvis jeg stadig havde været aktiv lærer 
i folkeskolen, sagtens være kommet i samme situation 
som lærer Erik Schmidt.

Forskellen er den, at i min tid før 2002 havde mine 
skoleinspektører respekt for og tillid til mig, og det er i 
den forbindelse det eneste, der tæller.

Mærkelig nok er det nu i erhvervslivet, man har 
fundet ud af det. Læs blot Susanne Frandsens kronik i 
tillægget Business-Fyn tirsdag 24. juni.
Lis Andreasen,  Læssøegade 13, Odense C

Jeg græmmer mig

Byliv:  Når Thriges Gade lukker, og bilerne forvente-
ligt holder i alengange køer, er det en idé, at bilisterne 
holder bilhornet i bund.

Det kan måske vække Odenses borgmester af tor-
nerosesøvnen.
 Grethe Pedersen,  Bækskov 39, Marslev

Bilhornet i bund


