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Det kan vi ikke ændre på, men har du lyst til at genopfriske nogle af minderne fra Odense, så vil du
utvivlsomt finde denne bog inspirerende. Her kan du nemlig læse om de steder, hvor vi engang slog os løs,
mødte nye venner og kærester, lyttede til pop, pigtråd og velkendte evergreens, svang os på dansegulvet, nød
en god middag, slappede af med en fyraftensbajer eller betroede vores sorger og glæder til hvem, der gad

lytte. Kort sagt: De steder, vi gik ind, når vi gik ud.  

I dette bind er der fokus på:  

· Fruens Bøge - Dalum

· Byens ældste restauranter

· Zoo - Tivoli

· Knudsens Gaard

· Takt og tone på restauranter          

· Odd Fellow Palæet

· Homofile i Odense  

I første bind gik turen fra Nordvest og Vest til Centrum, og de steder, der eksisterede mellem 1950 og 1980,
blev beskrevet fra deres første åbningsdag til lukning eller nuværende status.

I andet bind blev læserne guidet rundt om kanalen, havnen og Nørrebro. Dernæst Odense Nord til Centrum og
Øst til Overgade, og som afslutning Sortebrødre Torv og de nærliggende gader.

I tredje bind fortsatte turen fra Nørrebro til Fisketorvet med et smut hen ad Asylgade og Hans Jensens Stræde.
Fremme i Centrum besøgte vi først Vestergade hen til Jernbanegade og derpå Overgade - med sidegader - hen

til og med Overstræde.  

I dette fjerde bind følger vi to ruter fra Odense Syd mod Centrum, og til sidst besøger vi Albani Torv.
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