Byvandring
Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.
1. Brandts Klædefabrik
I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling af klæde.
Helt tilbage i midten af 1700-tallet holdt en af Odenses mange farvere til her. I midten af
1800-tallet blev farveriet udvidet med en klædefabrik. Først blev huset i Vestergade 73
bygget om i 1854, og i 1869 var familien Brandt klar til at ændre det gamle farveri til
klædefabrik.
Til det brug blev der bygget en klædefabrik og indkøbt en stor dampmaskine. I november
1869 stod fabrikken klar, og produktionen blev sat i gang. Brandts Klædefabrik blev en
succes og fik vokseværk med nye bygninger og nye maskiner.
Det at lave klæde var en omfattende affære, der involverede mange forskellige arbejdere.
Det gjaldt også børn, dvs. drenge, som blev brugt i stort tal frem til 1. verdenskrig, da de var
billige i drift. Børnene udgjorde til tider helt op mod 25 % af arbejdsstyrken. De mange børn
betød, at der blev oprettet en skole på Brandts Klædefabrik, så de kunne indgå i fabrikkens
to-holdsskift.
Brandts Klædefabrik blev løbende udvidet og udbygget, og på bygningerne kan man se små
skilte, der fortæller, hvornår bygningen er opført.
Fra 1970’erne fik fabrikken - som resten af den nordeuropæiske tekstilfabrikation - mere
end svært ved konkurrere med fabrikkerne i Sydeuropa, og den 31. december 1977 lukkede
Brandts Klædefabrik. I 1980’erne blev Brandts omdannet til et centrum for kultur.

Brandts Klædefabriks folk opstillet i gården, ca. 1900.

2. Fisketorvet
Før industrien dukkede op sidst i 1800-tallet var det handel og håndværk, der prægede
Odense. Byen var siden middelalderen centrum for Fyns torvehandel. Torvet blev holdt
onsdag og lørdag, og bønder fra nær og fjern kom til Odense, der var fyldt af handlende.
Odenses torv var det største i Danmark. Et mylder af mennesker og boder. Her blev solgt alt
lige fra hundehvalpe og kattekillinger til dameparykker.
Byens mange torve spillede en vigtig rolle i byens handelsliv. Det var her, man handlede. På
de store torvedage stod handelsboderne hele vejen fra Klingenberg, Flakhaven, Skt. Knuds
Torv, Albani Torv og Fisketorvet. Nogle torve var opkaldt efter deres formål på torvedagene
Fisketorvet hed oprindeligt Justitstorvet. Det var nemlig her, folk blev offentligt pisket, hvis
de havde lavet noget ulovligt. Senere rykkede fiskekonerne ind, og siden har torvet heddet
Fisketorvet. Fiskekonerne kom ofte langvejs fra. Mange af dem boede i Munkebo eller
Kerteminde og måtte gå den lange tur fra deres hjemby og ind til Odense. Med sig havde de
små vogne, hvorpå fiskene blev kørt. Vognene blev trukket af hunde!
Fiskehandelen blev i 1882 flyttet til Klingenberg, og i midten af 1950’erne flyttede al
torvehandel til Sortebrødre Torv.
Erik Stokkebyes Cigar- og Tobaksfabrik lå på Fisketorvet 1, men bygningen er i dag revet
ned. Brugen af børn var udpræget på tobaksfabrikkerne. I 1870’erne var godt to ud af tre
arbejdere på tobaksfabrikkerne børn under 13 år. I 1800-tallet var det næsten kun drenge,
der arbejdede på tobaksfabrikkerne, men der kom lidt efter lidt flere piger, selv om avisen
Social-Demokraten advarede imod, at piger blev ansat. Avisen mente, at piger blev udsat for
seksuelle overgreb, og at de derfor let endte i prostitution.

Illustreret Tidende viste Fisketorvet og den nye fiskehal i Odense 1867.

3. Gørtlergården, Nedergade 7
Går man gennem porten til Nedergade 7, kommer man til Gørtlergården. Her er bevaret et
fint lille baggårdsmiljø fra 1800-tallet. Forhuset blev bygget omkring 1847, mens de to
sidehuse er fra ca. 1800 og 1855. Endelig er beboelseshuset fra 1896.
De to sidehuse er eksemplar på værksteder, der tidligere blev brugt af håndværkere før
industrialiseringen. Byens håndværkere og mindre virksomheder holdt langt op i 1800-tallet
- ja sågar ind i 1900-tallet - til i sådanne baggårde.
Børnene hjalp ofte til på værkstederne, og de blev gerne lærlinge, når de blev konfirmeret.
I Nedergade (og Overgade) ligger flere købmandsgården som f.eks. Kramboden. I
købmandsgårdene blev båndet mellem land og by knyttet sammen. Gårdene var 1700- og
1800-tallets ”supermarkeder”.

Baggården til Nedergade 7 ca. 1970. Bemærk de mange lokummer (toiletter) på rad og række.

4. Lahns stiftelse
Lahns Stiftelse ”for hjælpeløse børn” i Nedergade blev opført i 1804. Den blev bygget for
penge som handskemager Matthias Lahn ved sin død i 1802 skænkede til formålet. På Lahns
Stiftelse modtog ca. 50 af de fattigste børn kost og klæder samt gratis undervisning.
Gennem de første godt 100 år var Lahns Stiftelse et slags fritidshjem, der var et supplement
til skolen og en erstatning for hjemmet. I 1903 ophørte undervisningen, og stedet var nu kun
et fritidshjem. I 1978 flyttede man til Sanderum.

Nedergade med Lahns Stiftelse, 1915.

5.

Dorchs Klædefabrik, Frue Kirkestræde 16
Farver Claus Dorch overtog i midten af 1800-tallet grunden efter sin far, hofhattemager
Henrich Jensen Dorch. Han drev først et farveri, men lod i 1857 Odense Dampfarveri og
Uldspinderi bygge. Fabrikken lå både på Frue Kirkestræde og Nedergade. Fabrikken havde
både farveri, spinderi og væveri - og så havde den en dampmaskine.
Fabrikken nedbrændte i 1875, men blev opført igen. Tekstilfabrikker var meget brandfarlige.
I 1876 var fabrikken i gang igen, men dens levetid blev kort. Der var krise blandt
klædefabrikkerne, og så døde klædefabrikant Claus Dorch. Hans enke solgte bygningerne til
Odense Tekniske Skole, der byggede om og indrettede en del af fabrikken til skole. Teknisk
Skole holdt til i bygningerne indtil 1899.
Bygningerne ud mod Nedergade blev ombygget til boliger i 1990’erne.

Dorchs Klædefabrik, Frue Kirkestræde 16

Dorchs Klædefabrik, Nedergade 42-44

6. H. Nielsens Tobaksfabrik, Brogade 6
Hans Nielsen startede i 1868 sin tobaksfabrik, og den blev snart byens største af slagsen med
mere end 100 ansatte. Fabrikken fik nye bygninger i 1887, og de var opført i såkaldt
italiensk renæssancestil. Huset ud mod gaden var pakhus og beboelse, mens selve fabrikken
lå i sidehuset langs åen. Det var meget almindeligt, at forhusene ud mod gaderne blev brugt
til beboelse, mens industrien lå bagved.
Tobaksfabrikkerne havde mange børn blandt deres ansatte, og Nielsens tobaksfabrik var i de
sidste år af 1800-tallet ingen undtagelse. I 1896 var der 110 unge blandt de i alt 155 ansatte.
Frederiksbroen er den første vejbro i Danmark, som er lavet af støbejern. Broen blev støbt i
1844 på en af Odenses af første industrier, nemlig M.P. Allerups Jernstøberi. Broen afløste
en gammel træbro. I dag er kun brofagene og gelænderet tilbage af den oprindelige bro,
fordi vejbanen blev skiftet ud med en asfalteret vej. Broen er opkaldt efter Frederik 7., der i
1844 var kronprins og guvernør over Fyn. Frederiksbroen blev indviet på kronprinsens
fødselsdag, den 6. oktober 1844. Ved samme lejlighed fik Frederiksgade sit navn.

7. Albani Bryggerierne
I 1840’erne vandt den bajerske øl frem. Produktionen blev flyttet fra de gamle bryghuse og
til moderne fabrikker, der gerne blev lagt i byernes udkant. I Odense begyndte en tidligere
brygmester fra Carlsberg, L.T. Schiøtz, fremstillingen af bajersk øl i 1859.
Bryggeriet var Odenses første store fabrik, der lå helt frit. Bryggeriet var også blandt de
første bygninger i det nye Albani-kvarter. Odense Å havde i mange år været byens grænse,
men da Albanibroen åbnede i 1858, var vejen åbnet for et nyt kvarter. Brygger Schiøtz
boede selv i en fireværelses lejlighed på bryggeriet.
Albani regner den 7. november som sin fødselsdag. Det var den dag, at produktionen blev
sat i gang.

Albani Bryggeri ca. 1880’erne. Hestevogn med fadøl, der var det vigtigste produkt. I forgrunden ses
inspektørboligen opført 1881.

8. På Møntergården kan I besøge Børnemuseet Histotoriet. I rummet, der handler om arbejde
kan I lære mere om, hvordan dagens gang var i 1890’erne for et barn, der arbejdede på
fabrik. I HAK-o-meteret kan I finde de genstande, som cigarrulledrengen har arbejdet med.
Fra påsken 2017 kan man på Møntergården i Børnenes Baggård besøge et hjem fra
1890’erne og se, hvordan en familie med tre børn boede dengang. Hjemmet ser ud, som der
kunne have gjort hos en snedkermester. Børnene i dette hus har sikkert hjulpet til
derhjemme – men hvis familien ikke havde haft eget værksted kunne børnene også have
arbejdet på fabrik. Prøv at se, om I kan finde ud af, hvor børnene har sovet i lejligheden.

