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Uddrag af professor Steen Eiler Rasmussen rapport: Om
gadegennembruddet Adamsgade-Albani Torv i Odense. 1949. Eiler
Rasmussen var oprindelig kritisk over for gaden, men fik til
opgave at komme med et forslag til gaden forløb og udseende
[…]
I sit videre forløb mod syd har det foreslåede gadegennembrud
dårlige skæringer både med Skulkenborg, Hans Jensens Stræde og en
ny gade ført gennem Lotzes Have. Ved alle disse steder vil der
opstå trafikale vanskeligheder, som resultat af dårlig oversigt,
og samtidig bliver der uheldige bebyggelsesforhold for nye
bygninger. Yderligere må det siges, at mulighederne for en
tilfredsstillende bebyggelse af de grundstykker, der kommer til at
støde op til den nye gade, i det hele bliver meget vanskeliggjort
ved, at grundskellene mange steder ligger så akavet i forhold til
gaden, at der opstår en mængde trekantede grunde, der enten er
ubebyggelige eller også kun kan bebygges med misfostre af huse.
Man har sørgelige erfaringer fra gadegennembrud i København
foretaget for år tilbage, idet bebyggelsen stadig henligger i
kaos, fordi grundstykkenes former er uegnede til byggeri. Hvis der
ikke sker en meget omhyggelig tilpasning til de eksisterende huse
og især til de eksisterende grundstykker - samt de tilstrækkelige
opkøb af tilstødende grunde, risikerer man, at et gade- gennembrud
gennem en eksisterende bebyggelse i en uoverskuelig fremtid kommer
til at ligge som et ulægeligt sår i byen. Jeg har allerede overfor
Viceborgmesteren og Stadsingeniør Rygner haft lejlighed til at
fremføre disse betænkeligheder, som ikke er blevet mindre, efter
at jeg har set det sidste projekt.
[…]
Det ville også være passende, om der i nærheden af H.C. Andersen
huset og knyttet til kvarteret var en restaurant for turister, en
pavillon, hvor man kunne få et måltid i passende omgivelser* Det
ville være smagløst at indrette en "gammel kro" mellem de rigtige
gamle huse. Men Lotzes Have ville i en fremtid være et yndigt sted
for dem, der kommer langvejs fra, og man kunne her tænke sig en
glaspavillon omtrent som gamle tivolibygninger, let og yndig, på
en gang gammeldags og moderne. Der er i forvejen drivhuse i haven,
og man ken- v der H.C. Andersens og hele hans tid3 kærlighed til
glashuse, der er lige festlige, når man om dagen sidder i dem og

ser ud i en have, og når man om aftenen indfanges til de
illuminerede rum«
[…]
De foranstående betragtninger kan kortelig sammenfattes som
følger:
Der må foretages en undersøgelse af behovet for et gadegennembrud
som det foreslåede, inden man fastslår det i en byplan.
Såfremt en undersøgelse gør gadegennembruddet rimeligt, må
gadekrydsningerne på området umiddelbart syd for jernbanen optages
til nærmere undersøgelse og projektering, så at man når til en
bedre og mere klar løsning.
Mellem dette gadekryds og Overgade bør man undgå
krydsende gader og give Skulkenborg og Hans Jensens Stræde en
ganske underordnet karakter. Mod vest bør de kun bevares som
fodgængerpassager*
Den nye gade bør føres mest mulig vinkelret på grundenes sideskel
og i en bue udenom området ved Hans Jensens Stræde og Lotzes Have
Bebyggelsen fastlægges ved en byplan, således at den vest for
gaden kan blive fire eller fem etager høj og øst for denne ikke
mere end to etager.
Selve gaden gives et særligt tværprofil afpasset efter
dens særlige formål og placering i byen, så at den på vestsiden
får et udpræget butiksfortov og langs østsiden en fodgængersti
under grønne træer.
Ved østsiden anlægges parkeringsplads.
Lotzes Have øst for den nye gade fredes. Ligeledes pakhuset på
grunden matr0 nr. 433, Der fastslås en plan for fremtidig
bebyggelse syd for Lotzes Have.
Der fastslås en plan for udstrækningen af et område om H.C.
Andersens Hus, som skal bevare sit særpræg, samt regler for
fremtidig bebyggelse inden for dette område.

