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(d^yens Stifts Læseforening har den 30. Januar 1908 bestaaet 
u i 70 Aar. En saa lang Levetid for en Forening af denne 

Art er et talende Vidnesbyrd om, at den har vundet og for- 
maaet at hævde en Plads mellem de Institutioner, som Odense 
Borgere med Rette er stolte af. Læseforeningen er da ogsaa 
kendt og omtalt med Anerkendelse rundt om i Landet; dens 
Have hører til vor Bys smukkeste Seværdigheder, og dens Haand- 
bibliotek, sammen med den videnskabelige Afdeling til Ud laan, 
taaler Sammenligning med, hvad selv langt større offentlige 
Biblioteker har at byde paa. Foreningen er efterhaanden utvivl
somt kommet til at spille en ikke ubetydelig Rolle i Byen, hvis 
Udvikling og Vækst den gennem mere end to Menneskealdre 
har fulgt. Den har bidraget sit til at præge Borgernes daglige 
Liv og er saaledes blevet et nødvendigt Led af Odense Bys 
Historie i nyere Tid.

Imidlertid er Foreningens Historie hidtil ikke nedskrevet, bort
set fra en Oversigt, der 1888 udarbejdedes af afdøde Adjunkt 
F. W'. Johnsen. Bestyrelsen har derfor længe haft sin Op
mærksomhed henvendt paa det ønskelige og formaalstjenlige i 
at lade en historisk Redegørelse for Foreningens Tilblivelse og 
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foretage den, da Lovene hjemlede den Ret til at fastsætte 
Bestemmelserne for Udlaanet, men da det jo her drejede sig 
om Afskaffelse af en gammel Tradition og det en, som man 
vidste mange Medlemmer holdt meget stærkt paa, saa blev 
Sagen forelagt for en Generalforsamling; der gjordes Rede 
for den uheldige Tilstand, mange Bøger befandt sig i, og fore
sloges som et Middel til Begrænsning af Ondet, at al Eks
pedition i Fremtiden skulde foregaa gennem Personalet. Imid
lertid var Modstanden mod Forandringen saa stærk, at Forslaget 
faldt igennem, og det gamle Forhold bevaredes. Bibliotekets 
stedse voksende Omfang fremkaldte naturligvis et stort Ar
bejde med Indbinding og Reparationer, og 1886 oprettede 
man da sit eget Bogbinderi, og Bogbinder Jørgen Hansen har 
siden da arbejdet i Foreningens Bibliotek; ogsaa Drengehjæl
pen ved Udlaanet genindførtes, og alligevel havde de to Bi
bliotekarer, der i en Aarrække varetog Forretningerne, begge 
fuldt op at gøre. Bibliotekar Madsen var desuden Foreningens 
Regnskabsfører og hans Løn naaede til sidst 1600 Kr. Da 
han i Sommeren 1892 afgik ved Døden, overdroges hele 
Bibliotekarposten til den hidtidige Underbibliotekar Møller med 
en Løn af 1200 Kr., medens den nyansatte Regnskabsfører, 
Kontorist Hartvig, der lønnedes med 1000 Kr., blot forplig- 
tedes til at assistere i Biblioteket, naar det gjordes fornødent.

I selve Principerne for Anskaffelse af Bøger var der efter- 
haanden indtraadt en Forandring. Fra gammel Tid af, da Mid
lerne var smaa, havde den Anskuelse holdt sig, at Bestyrel
sen, senere Bogudvalget, inden en Bog anskaffedes, ved Gen
nemlæsning skulde forvisse sig om, at den egnede sig for 
Foreningen og trygt kunde opstilles i Reolerne, et Princip, 
der kunde være godt paa sin Plads, hvor den ovenomtalte
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F. Krag.

Frihed for alle raadede, men som ganske vist let kunde føre 
til et generende Formynderskab. Adjunkt Johnsen holdt fast 
ved det gamle Princip, men i Foraaret 1893 maatte han døds
syg træde ud af Bestyrelsen, og Næstformanden, Sparekasse
direktør F. Krag blev 
da Foreningens For
mand, og under hans 
Ledelse kom efterhaan- 
den den ny Tankegang 
til at raade, at Forenin
gen, saa vidt mulig ef
ter sine Midler skal er
hverve, hvad der frem
kommer af dansk Skøn
litteratur , naturligvis 
dog med Forbigaaelse 
af det, der i Forvejen 
maa betragtes som væ
rende under Lavmaa- 
let for den Læsning, 
man vil byde Med
lemmerne.

Direktør, senere Etatsraad, Krag ledede med kyndig Haand 
og klart Blik Foreningen i seks Aar, indtil Foraaret 1899, 
da han paa Grund af sin fremrykkede Alder ønskede sig fri
taget for det anstrængende Hverv. Hans Ledelse kendetegnes 
som en støt Udviklingsperiode, og den Opposition, der i hans 
Tid begyndte at rejse sig, gjaldt vistnok udelukkende de kon
servative Principer, han i det hele fulgte. Denne Opposition 
ytrede sig i forskellige Forslag om Ændringer i Lovene og
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i den daglige Orden, hvoraf nogle fandt Tilslutning og gen
nemførtes, medens andre mødte saa stærk Modstand hos Fler
tallet af Medlemmerne, at de maatte falde. Nogle almindelig 
holdte og ret utopiske Forslag om Indførelse af større Kom
fort og Luksus i Lokalerne, der fremkom i 1898, faldt hur-

Den lille Læsestue.

tigt til Jorden, men Formandens Afvisning førte til, at der i 
Begyndelsen af 1899 paa en ekstraordinær Generalforsamling 
fremsattes Forslag om en Ændring i Lovenes § 10, hvorved 
for Fremtiden ikke Formanden, men en af Forsamlingen valgt 
Dirigent skulde lede Forhandlingerne. Da Formanden ofte 
maatte deltage i Debatten, var dette Forslag meget vel be
grundet og blev ogsaa gennemført. Oppositionen gik da et 
Skridt videre og rettede sit Angreb mod den Bestemmelse, 
at den ledige Plads, et Medlems Udtrædelse af Bestyrelsen
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foranledigede, udfyldtes af Suppleanterne; man ønskede dette 
ændret derhen, at Suppleanterne helt afskaffedes og Pladsen 
blev besat ved almindeligt Valg paa en ekstraordinær Gene
ralforsamling, og hvis mindst fire udtraadte, skulde hele Be
styrelsen paa Omvalg. Dette Forslag blev vel forkastet ved 
Generalforsamlingen i April 1899, men i Stedet vedtoges det 
at nedsætte et Udvalg til Revision af Lovene. Da Krag imid
lertid som nævnt havde fratraadt Formandsposten, blev Gros
serer J. L. Christensen den nyvalgte Bestyrelses Formand, og 
havde straks i Lovrevisionen en betydelig Opgave at bringe 
til Løsning.

Udvalget arbejdede ihærdigt og forelagde sit Resultat for 
en ekstraordinær Generalforsamling i Marts 1900, hvor det 
efter en livlig Debat vedtoges med forskellige Ændringer. 
Foruden Omformninger og Regulering efter Tidens og Ud
viklingens Krav og Indførelse af de efterhaanden vedtagne 
Forandringer, som Afskaffelse af Suppleanterne og Indførelse 
af Dirigent ved Generalforsamlingerne, vedtoges nu ogsaa for
skellige nye Bestemmelser af Betydning. Medlemmerne kunde 
nu for et aarligt Kontingent af to Kroner indmelde deres 
Damer som Medlemmer af den særlige Damelæsestue, og 
ugifte Damer som ellers ikke er Medlemmer, tilstedes der 
Adgang til Haven for en Betaling af fire Kroner for Sommer- 
maanederne. Straffen for Borttagelse af Bøger eller Blade fra 
Læsestuerne sattes til Udelukkelse af Foreningen eller en 
Bøde, som Bestyrelsen skulde bestemme, af indtil 100 Kr. 
Generalforsamlingen vedblev naturligvis at have den endelige 
Afgørelse af alle Ting, og den simple Stemmeflerhed bevare
des som Grundprincip. Men herfra er dog et Par Afvigelser, 
som fortjener at bemærkes, fordi der derved er rejst et Værn

5*
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for Foreningens Bestaaen og Fortsættelse af dens Virksomhed 
i det hidtil fulgte Spor. § 10 bestemmer, at der til at tage 
Bestemmelse om Foreningens Opløsning eller om Afhændelse 
af dens faste Ejendom fordres, at mindst Halvdelen af alle 
stemmeberettigede Medlemmer er tilstede, og at mindst to 
Trediedele af de afgivne Stemmer er for Forslaget. Er det 
fornødne Antal Medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden fjor
ten Dage en ny Generalforsamling, hvor da Sagen kan afgøres 
uden Hensyn til de mødtes Antal, men ogsaa her udfordres 
to Trediedele af Stemmerne for Forslaget. Denne Bestem
melse maa vel antages ganske at udelukke Opløsning eller 
Afhændelse af .Ejendommen, men hertil føjedes endnu en 
anden; til Forandring i Lovene kræves kun simpel Majoritet, 
men iøvrigt skal Lovændringer behandles efter Reglerne for 
Forslag om Opløsning og Afhændelse af Ejendommen. Dette 
vil altsaa sige, at Lovændringer kun kan ske paa en Gene
ralforsamling, hvor Halvdelen af samtlige]stemmeberettigede 
Medlemmer er tilstede, og naar dette ikke er Tilfældet, skal 
en ny Generalforsamling inden fjorten Dage indkaldes for at 
træffe Afgørelse uden Hensyn til Antallet af Deltagerne. En
hver Tilfældighed eller Overrumpling med gennemgribende 
Forandringer som Maal synes herved udelukket, da Indkal
delsen af den anden Generalforsamling praktisk altid vil komme 
til at finde Sted og derved alle virkelig interesserede blive 
samlet til Debat om Sagerne. Bestemmelsen om, at Forman
den, naar Stemmerne paa Generalforsamlingen stod lige, gjorde 
Udslaget, blev nu erstattet med den, at Forslaget i saa Fald 
betragtedes som forkastet. Endelig skal endnu blot nævnes, 
at man nu for at have Stemmeret skal have været betalende 
Medlem i et halvt Aar. Disse Love har, hvor meget der end
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er taget Hensyn til det ny, Tiden fører med sig, dog i det 
hele et stærkt konservativt Præg og synes at sikre Foreningens 
Bestaaen og Virksomhed for en uoverskuelig Fremtid.

Blandt de Forandringer i Virksomheden, som den Kreds af 
Medlemmer, der ovenfor er betegnet som Oppositionen, øn
skede gennemført, var ogsaa den fuldstændige Nedlæggelse 
af den særlige Damelæsestue. Denne var jo indført efter Om
bygningen og indrettet i det Værelse ud til Haven, der nu 
er Bestyrelsesværelse, og da Tilgangen var overmaade stærk, 
maatte den faa Aar efter udvides med Værelset ved Siden 
af, som toges fra Biblioteket, der fik Erstatning i den anden 
Ende ud mod Forhuset. Dette var nu kun en rent foreløbig 
Hjælp, der ikke strakte til for mange Aar, og da den al
mindelige Tilgang efterhaanden bevirkede, at det ogsaa be
gyndte at knibe med Pladsen i den store Læsestue i anden 
Etage og navnlig i Konversations- og Spillestuerne forneden, 
maatte man atter begynde at tænke paa Udvidelse. Det var 
dog først, efter at J. L. Christensen var bleven Foreningens 
Formand, at der for Alvor toges fat paa Sagen; i Aaret 1900, 
da Lovarbejdet vel var tilendebragt, nedsatte Bestyrelsen et 
Udvalg til at fremkomme med Planer til Lokalernes Udvidelse, 
og paa Foraarsgeneralforsamlingen det følgende Aar kunde 
Forslaget fremlægges. Det gik ud paa, at der paa Gaardens 
østlige Side mellem Porten og Bagbygningen skulde opføres 
et nyt Sidehus i Stil og Sammenhæng med det 1883 opførte 
Baghus, og der skulde heri indrettes Spillestue i underste 
Etage og foroven et større Rum, der skulde sættes i Forbin
delse med den store Læsesal. Tegninger og Planer var udar
bejdede af Arkitekt N. Jacobsen. Desuden skulde der indtages 
en Lejlighed i Forhuset, hvor der skulde indrettes Damelæse-



Den store Læsesal.
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stue, og det ene af de Rum, der hidtil havde tjent hertil, 
skulde tilbagegives Biblioteket, hvor der ogsaa ellers skulde 
foretages nogle mindre Forandringer, sættes en længere Skranke 
ved Udlaanet, skaffes forøget Reolplads m. m. Der rejstes dog 
paa Generalforsamlingen forskellige Indvendinger mod dette 
Forslag, og det vedtoges at undergive Sagen fornyet Behand
ling i et Udvalg. Blandt andet rejstes atter her Kritik af 
Damelæsestuen, der var Foreningen for kostbar, og det maa 
siges, at den Valuta, der ydes Damerne for det ringe Kon
tingent af to Kroner aarlig, er meget rigelig. Det nedsatte 
Udvalg tog da atter den hele Plan under Overvejelse, fore
tog forskellige Ændringer, deriblandt den at beholde Dame
læsestuen, hvor den var, og fremlagde sit ny Resultat for en 
ekstraordinær Generalforsamling i Juni Maaned. Men her skete 
nu det mærkelige, at Bestyrelsens oprindelige Forslag blev 
foretrukket og vedtaget med de enkelte Ændringer, at Huset 
blev gjort en Alen bredere end paa Planen angivet, og at i 
øverste Etage Skillerummet mellem det ny og det gamle Lo
kale faldt bort, saa at det hele kom til at udgøre eet Rum, 
medens der saa til Gengæld for Enden fraskiltes en lille Stue, 
hvor der maatte føres dæmpet Samtale. Endelig bemyndigedes 
Bestyrelsen til at tilvejebringe de nødvendige Penge til Ar
bejdets Udførelse.

Efter de hermed vedtagne Planer byggedes i Løbet af Efter- 
aaret 1901 det ny Sidehus, som det nu staar og er kendt af 
alle Medlemmer. Omtrent 17,000 Kr. medgik til denne Byg
nings Opførelse, og det var derfor nødvendigt at optage et 
nyt Laan; Gælden ordnedes da saaledes, at Kreditforeningen 
gik ind paa, at dens Prioriteter rykkedes tilbage for 10,000 
Kr., som Fyens Stifts Sparekasse anbragte som Tillæg til
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første Prioritet, dog saaledes, at Beløbet skulde afdrages i 
Løbet af ti Aar. Udgifterne ved den sidste Udvidelse vil saa
ledes hurtigt være overvundne og er heller ikke, saa længe 
Afbetalingen varer, nogen trykkende Byrde for Budgettet. 
Foreningens Aktiver er jo ogsaa derved væsentlig forøgede,

Gaardspladsen, tilvenstre det ny Sidehus.

og den hele Grundejendom takseredes efter Opførelsen af den 
ny Bygning til 180,000 Kr. Status maa da nu betegnes som 
god; det sidst forløbne Aars Regnskab balancerer med ca. 
27,000 Kr., og den i Sparekassen indsatte Kapitalformue er 
4200 Kr., saa Fremtiden trues ikke af økonomiske Skyer.

For faa Aar siden blev der foretaget en Opmaaling af For
eningens hele Grundareal, og Resultatet af denne skal for 
Fuldstændigheds Skyld her kortelig angives. Det hele Om- 
raade omfatter, som det af hosstaaende Grundplan vil ses, tre
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Matrikulnumre, Gaarden og den oprindelig tilhørende Strim
mel Have, som har Nr. 323 og er 3722 Kvadratalen, Kirke
haven, hvoraf en Del nu indtages af Bagbygningens vestlige 
Ende, der har Nr. 324 b og er 4072 Kvadratalen, og endelig 
Haven paa Øen Nr. 318, der omfatter 28,000 Kvadratalen, 
ialt 35,794 Kvadratalen. Desuden har Foreningen Brugsret 
af endnu et lille Stykke Jord, den smalle Gang nemlig, 
som fører fra Torvet ned langs det gamle Sidehus og her 
paa Planen begrænses af den tynde sorte Streg ved Siden 
af den skraverede Flade, der angiver Bygningerne. Denne 
Gang havde Foreningen, som man vil erindre, 1883 faaet 
overladt af Inspektionen for St. Knuds Kirke til Forbindelses
vej mellem Gaden og Haven, saa længe Byggeriet varede, 
men da dette var til Ende, opnaaede man Tilladelse til ved
blivende at beholde Brugsretten deraf. Den var imidlertid 
dengang meget smal, og Passagen derfor ofte, naar større 
Menneskemængder samtidig søgte Haven, overmaade vanske
lig; det vakte derfor almindelig Glæde, da Bestyrelsen 1895 
ved Forhandling med Kirkeinspektionen opnaaede at maatte 
flytte Skellet saa meget, at Gangen udvidedes med en Alen. 
Naturligvis er ogsaa dette at betragte som et Laan fra Kirken, 
kun overladt til Brug af Velvilje og uden bindende Kraft, 
men saa længe Læseforeningen er, hvad den nu er, vil denne 
Gang, der er en stor Behagelighed for de mange, der Som
meren igennem færdes i Haven, ganske sikkert ikke blive 
den berøvet.

Det ny Sidehus rejstes ganske i Stilenhed med og sam
menbygget med Bagbygningen, og det Rum, der herved ind
vandtes, var meget betydeligt. Ovenpaa forøgedes Pladsen i 
den store Læsesal med et anseeligt Stykke, og den lille Stue
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til dæmpet Samtale har vist sig overmaade praktisk og bliver 
flittigt benyttet. I Stuen indrettedes en rummelig Spillestue, 
og der var hermed afhjulpet et stort Savn, da de spillendes 
Antal i Tidens Løb var steget stærkt, og de meget vanskeligt 
kunde finde Plads i det lille Rum ved Siden af Konversa-

Den store Læsesal med den sidste Udvidelse.

tionsstuen. Spillerne har nu faaet deres egen Stue, og her 
fordrives mangen ledig Aftenstund ved et hyggeligt Parti Do
mino, men navnlig drives Skakspillet — det ædleste af alle 
Spil — ’med Alvor og systematisk, som den tankeøvende Kunst 
det kan være, og den Kreds af skakspillende Medlemmer, 
der her har dannet sig, staar i Forbindelse med Skakklubber 
rundt om i Landet og tager Del i Turneringerne.

Den vedtagne Udvidelsesplan havde jo genoptaget Besty
relsens Forslag om Flytning af Damernes Læsestue, og der

6
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indtoges nu en Lejlighed i Forhuset, som indrettedes til tre 
hyggelige Stuer, hvor Damerne i Ro og ugenert kan læse 
deres Aviser og studere den ny Literatur, og den Anke, der 
er rettet imod disse Lokaler, at de er for lave og derfor slet 
ventilerede, har ikke synderligt paa sig, da Besøget sjældent

Spillestuen.

er for stort i Forhold til Rummenes Størrelse. Det ene af de 
Værelser, der ved denne Flytning blev tomt, gaves som anført 
tilbage til Biblioteket, medens det andet indrettedes til For
handlingsværelse for Bestyrelsen og de forskellige Udvalg. 
Bestyrelsen har som alle Dage siden de første Trængselsaar 
et overmaade konstant Præg, de fleste Medlemmer genvælges 
Gang paa Gang, og Omvekslingen foregaar meget gradvis, 
hvad der jo kun kan betegnes som heldigt i en Forening, hvor 
alt netop beror paa en fast Styrelse uden Spring og stærke
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Svingninger, men med sindig Udvikling efter de skiftende 
Tiders Krav. Grosserer, Konsul J. L. Christensen er stadig 
Foreningens Formand og bidrager ved sin rolige og retliniede 
Personlighed i ikke ringe Grad til at bevare den støtte Kurs, 
løvrigt er Bestyrelsens Sammensætning i Øjeblikket følgende:

Damernes Læsestue.

Sagfører Juul-Petersen, der er Næstformand, Frk. P. Boock 
og Kommunelærer Seltoft danner Regnskabsudvalget, Adjunkt, 
Dr. phil. Karl Mortensen, Kaptejn Eigil Jørgensen, Bankdirek
tør, Justitsraad Lehmann og Skolebestyrer Vesterdal Bogudval
get, og Snedkermester Julius Nielsen, Arkitekt, Tømrermester 
Alfred Petersen og Købmand H. P. Rasmussen Økonomi
udvalget.

Medlemmernes Antal og dermed Foreningens hele Virk
somhed er i stadig Fremgang. Ved Aarsskiftet fra 1907 til

5
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1908 var Antallet af indenbys Medlemmer 1944, af udenbys 
180 og af Damer, der kun har Adgang til Damelæsestuen, 
123, medens i Sommermaanederne 1907 52 Damer indmeldte 
sig som Havemedlemmer. Det samlede Antal er da naaet op 

J. L. Christensen.

over de 2000, og Stig
ningen spores i øget 
Arbejde paa alle Om- 
raader, men navnlig vel 
i den Aar for Aar stær
kere Benyttelse af Bi
blioteket. Aarlig for
øges Samlingen nu med 
ca. 900 Bind, og Antal
let af udlaante Bind er 
nu naaet op over de 
300,000, saa det ses, 
at Arbejdet paa dette 
Omraade maa være me
get betydeligt.

Hvervet som Biblio
tekar røgtedes i en
Aarrække af Bibliote

kar Møller, men da] han i Begyndelsen af Aaret 1902 var 
bleven saa svag, at han ikke længere magtede det stedse 
voksende Arbejde, maatte han tage sin Afsked; der tilsagdes 
ham en Pension af Foreningens Kasse, men inden ret mange 
Maaneder efter Fratrædelsen døde han. Stillingen overdroges 
nu til Frk. Johanne Petersen, hvem dermed ogsaa Tilsynet 
med Læsestuerne tilfaldt, og da netop det Aar den jævnlig 
tilbagevendende Revision af det hele Bibliotek var paatræn-



Bestyrelsen.
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gende nødvendig, er det let forstaaeligt, at de Krav, der nu 
stilledes til Bibliotekaren, var meget betydelige. Revisionen 
var flere Maaneders vedholdende og opslidende Arbejde, og 
det . bør nævnes, at især to Mænd, begge Medlemmer af Bog
udvalget, her ofrede Foreningen en meget anseelig Del af

Udlaanet.

deres Tid og Kræfter, det var cand. theol. Chr. M. K. Peter
sen og Arkivassistent Holger Hansen. Af det omfattende Ar
bejde fremgik, da Biblioteket paany aabnedes, en fortræffelig 
og overskuelig Ordning og et nyt meget praktisk affattet 
Katalog. Biblioteksarbejdet havde derved faaet et fastere og 
bedre Grundlag, men den stedse større Tilstrømning gjorde 
det mere og mere uoverkommeligt for en enkelts Kræfter, 
og da Regnskabsføreren Hartvig i 1905 afgik ved Døden, be
sluttede derfor Bestyrelsen at foretage en ny Fordeling af
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Forretningerne. Der oprettedes da en Post, der omfattede hele 
Regnskabsførelsen og Inspektionen i Lokalerne, og hvortil des
uden henlagdes en Del af Bibliotekararbejdet med Ansvaret 
for Ordningen i det hele, medens den hidtidige Bibliotekar 
nu blot skulde bestyre Udlaanet og besørge Indlemmelsen af 
alle nyanskaffede Ting. Den ny Post blev besat med Køb
mand N. K. A. Hjarbæk, der har Bolig i 
Foreningens Gaard. Ved denne Omordning 
opnaaedes en mere ligelig Fordeling af 
Arbejdet, og hver især af de paagældende 
Funktionærer har stadig fuldt op at gøre. 
Saa længe Biblioteket staar aabent, fra 
Kl. 10 til 1 og fra Kl. 3 til 7, er der en 
stadig Tilstrømning af læselystne Medlem
mer, Døren staar intet Øjeblik stille og uaf
brudt klatrer tre vævre Smaafyre op og ned 
ad de lange Stiger, og ingen Anstrængelse 
lades uforsøgt for at tilfredsstille de mange
artede Ønsker.

Det er dOg ikke blot i Biblioteket, der Hovedstadsbladene hentes, 

hersker Liv og Travlhed, ogsaa Konver
sationsstuerne og Læsesalene fyldes Dagen igennem af en 
stedse skiftende Skare, der i en ledig Time vil se de sidste 
Efterretninger og kaste et Blik i den ny Literatur.

Der holdes nu af danske Dagblade 26 og 7 fremmede, og 
foruden det væsentlige af den Aaret rundt udkommende dan
ske Skønliteratur og populærvidenskabelige Sager købes de 
betydeligste Værker, som fremkommer paa Norsk og Svensk 
og de tre Hovedsprog.

Navnlig ved Middagstid, naar Hovedstadsbladene er hentet,
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eller lidt ud paa Eftermiddagen, naar Byens egne Aviser brin
ges ind af Døren, er Tilstrømningen stor. Her sidder da Folk 
af alle Aldre, alle Klasser og alle sociale Stillinger Side om 
Side, studerer de samme Aviser og blader i de samme Bøger, 
og ved at kaste et Blik ud over hele denne brogede For
samling faar man en klar Forstaaelse af, hvad denne For
ening er kommen til at betyde i Byens Liv og Udvikling, i 
hvor overraskende høj Grad der er naaet fremad mod det 
store Maal, hine mindeværdige Mænd stillede sig, da de for 
to Menneskealdre siden satte Foreningen i Verden. Eller man 
skal gaa herop en Aften i Efteraarstiden, naar de lange Ræk
ker af ny Bøger er stillet frem i Reolen og alle literært 
interesserede samles heroppe for at tilbringe et Par Aften
timer med forfriskende Læsning. Men navnlig skal man se 
disse Stuer en Søndag Eftermiddag; da kommer alle de, hvem 
Hverdagens Arbejde ikke levner Tid til Læsning, og det kan 
mange Gange være vanskeligt at finde en ledig Plads.

Men vil man tilfulde forstaa, hvilken Plads Foreningen ind
tager i Odense Borgeres og Borgerinders Hjærter, da gaa 
man herned i Haven en Onsdag Aften i Juni Maaned, naar 
Regimentsmusikens Toner bruser frem under Dirigentens ener
giske Taktstok. I to stadige Strømme vandrer den talrige Til
hørerskare Haven rundt, lyttende eller i livlig Samtale, og 
der udfoldes et Sommerlivsbillede, som næppe nogen anden 
dansk Købstad har noget Sidestykke til.

Helst skal man dog gaa herned en stille Efteraarsaften, 
naar al Sommerens Larm er stilnet af, og Haven ligger slum
rende tyst. Langsomt og et for et løsner de brogede Blade 
sig fra Grenene og drysser mod Jorden, i lystige Hvirvler, 
som vidste de, at om de end selv maa gaa til Grunde, skal



89

dog nyt Liv spire frem af deres Støv. Mellem de nøgne 
Grene skinner den gulhvide Façade frem med sine Rækker 
af lysende Vinduer og fortæller om de mange, der sidder 
derinde under Lampernes Skin og søger Forstaaelse af Ver
dens Begivenheder og Kundskaber, der udvider Synskredsen 
og dygtiggør til Dagens Gerning, og histhenne hæver sig den 
gamle Kirkes alvorsfulde Gavl, som et uforgængeligt Minde 
om alle dem, der har fundet deres sidste Hvilested i dens 
Skød eller ved dens Fod, alle dem, som her levede deres 
Liv, her tænkte deres Tanker i Sorg og Glæde, i Strid og i 
Fred, og her drømte deres solgyldne Drømme. Standser man 
da en Stund paa dette Sted, er det, som byggedes der en 
Bro mellem de travle deroppe under Lamperne og dem, som 
længst fandt Hvile histhenne; det er, som forstod man, at 
skal endogsaa en Gang Bogen og Bladet glide ud af Haanden 
paa den levende derinde og ogsaa han vandre sine Fædres 
Vej, saa er derfor hans Dagværk ikke spildt; hver Slægt, 
hvert Individ bringer sin Sten til Muren, og ingen har ar
bejdet forgæves.



FORFATTERENS EFTERSKRIFT

For den Skildring, der indeholdes paa foranstaaende Blade, 
har Forfatteren det fulde Ansvar. Bestyrelsen for Fyens Stifts 
Læseforening rettede Anmodning til mig om at udarbejde en 
Fremstilling af Foreningens Udviklingshistorie gennem de to 
Menneskealdre, den har bestaaet, men gav mig fuldstændig frie 
Hænder til at forme Stoffet, som jeg selv maatte finde det bedst. 
Det er nu klart, at et Arbejde, der som dette i saa høj Grad 
er Mosaik, let kan komme til at lide af Fejl og Skævheder, 
at en og anden lille Sten kan synes at være for mat eller for 
blank i Glansen, at der hist og her kan savnes det rette Sam
menspil, og at Mønstret et Sted kan være for overlæsset, et 
a'ndet for spinkelt, og det saa meget snarere, som Kilderne flyder 
meget sparsomt, ofte synes helt udtørrede, ofte vanskelig lader 
sig forene i en fælles Strøm. Af dobbelt Art har de Kilder 
været, jeg har kunnet benytte; den levende, mundtlige Tradi
tion, der er nedarvet gennem Tiderne og finder sit Udtryk i, 
hvad ældre og mangeaarige Medlemmer ved at berette, og paa 
den anden Side Foreningens Arkiv, der dog for den ældre Tid 
er ufuldstændigt bevaret; dertil kan endnu føjes for de Rets
sagers Vedkommende, der er refereret i første Afsnit, de paa
gældende Procesakter i Odense Byfogeds og Landsoverrettens 
Arkiver, der opbevares i Landsarkiverne, henholdsvis i Odense 



og København, for de omtalte Ejendommes Historie tillige Odense 
Panteregistre og Grundtakstprotokoller, ligeledes i Landsarkivet 
i Odense. At jeg har benyttet, hvad der var at finde i den trykte 
Litteratur, navnlig vedrørende den lokale Historie, er en Selv
følge.

Angaaende Billederne skal bemærkes, at de for største Delen 
er Reproduktioner efter Originalfotografier, taget til dette Øje
med, medens Portrætterne er efter ældre Fotografier, som vel- 
villigst er Foreningen udlaant af den paagældende eller hans 
Slægt eller Venner. Af de andre Billeder skal nævnes, at S. 8 
er Udsnit af en ældre Akvarel, som stilledes til Raadighed af 
Hr. Konsul F. L. Hey, S. 22 efter et Træsnit i Rosenhoffs Al
manak fra 1857, S. 23 efter Gengivelse af en Akvarel i Fyens 
Stiftsmuseum, S. 36 efter en Tegning i Foreningens Besiddelse, 
de to Planer og Faksimilet af Kongens Takskrivelse S. 13 efter 
Originalerne i Foreningens Arkiv.

For kyndig Bistand under Arbejdets Udførelse skylder jeg Hr. 
Landsarkivar G. L. Wad megen Tak.

W. N.






