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ODENSE HISTORISKE NATTEVÆGTERES 27. SOMMERSÆSON 
Følg vægterens lysende lanterne i den dunkle by på vej mod en lysere tid! 
 

Vi starter onsdag d. 1. juli kl. 21 foran Den Gamle Kro i Overgade 23! – og alle fire nattevægtere går som 
vanligt med på sommerens første Vægterrunde! Vægter Pedersen overtog i maj sidste år hvervet som ny 
ceremonimester i det europæiske vægterlaug! Han skulle ha’ været på valg ved vægtertræffet i maj;  
men grundet tidens gang kan I - i den kommende vægtersæson - stadig beundre den guldbelagte 
morgenstjerne. Vægter Steenfeldt og Overvægter Jørgensen har igen i denne sæson noget færre 
vægterrunder end de to yngre starutter, men når de to nestorer er på, taler og synger de til gengæld med 
tyngden af de mange års akkumulerede vægterviden. Sommersæsonen vil i øvrigt lige som sidste 
vægtersæson bære præg af en del nyfundne vægterhistorier fra Vægter Jepsens omfattende research  
til den kommende vægterbog ”Om vægterne i Odense og det øvrige kongerige”, som han stadig sysler med. 
Vi vægtere har med rettidig omhu sat en ung mand stævne med henblik på at lade ham forsøge sig som 
vægterlærling. Deltagerne ved vægterrunderne skal derfor ikke tro, at de har fået dobbeltsyn pga. for meget 
afspritning, hvis de ser mere end én vægter. 
 

Vi fire vægtere tager på skift i juli og august en vagtrunde, hvor vi i ca. fem kvarter tager de fremmødte med 
rundt i historiens kringelkroge. Vi fortæller om vægternes og byens historie vikingetiden og op til år 1900 med 
punktnedslag, vægter-sang og et gevaldigt glimt i øjet, og det er GRATIS at gå med. Til jer, der aldrig før har 
været med på nattevægterens runde, kan det fortælles, at det på en måde er som ”Grænselandet” på DR – 
bare uden et tv-hold, et symfoniorkester og ”kratluskeren Mikkelsen”; men til gengæld er humørbarometret 
noget højere… måske fordi vægteren får sig en dram eller to. Det sker fra tid til anden, at vægteren lader sig 
inspirere af nogle aktuelle emner til at fortælle om lignende begivenheder tilbage i vægternes epoke, der her i 
Odense i henhold til skriftlige beviser i hvert fald rakte fra 1639 – 1866. Der var f.eks. en hulens masse regler, 
som den stakkels vægter skulle overholde. Og sådanne har vi i vor tid nu også fået til opgave at overholde. 
De nye regler til vægterrunderne kan man finde på vores hjemmeside og lige så på vor ”fjæsbog”. 
 

Der er vægterrunde mandag-lørdag kl. 21 foran Den Gamle Kro i Overgade 23 fra onsdag d. 1. juli til og med 
mandag d. 31. august. Vægterrunden varer ca. fem kvarter. Om onsdagene afsluttes vægterrunden - efter en 
lidt kortere rundgang i H. C. Andersen-kvarteret - med ca. 20 minutters vægterandagt kl. 22.00-22.20 i Vor 
Frue Kirke, hvor der i denne vægtersæson kun er plads til 62 kirkegængere til vægterandagten… 
Vægterrunderne er for det meste på dansk, men korte oversættelser til engelsk eller tysk kan forekomme. 
Den sidste fredag i sæsonen - fredag d. 28. august - går alle vægterne en fælles vægterrunde inden den 
bevægende og traditionsrige vægtergudstjeneste i Vor Frue Kirke. Læs mere om den aften på vores 
hjemmeside og lige så på vor ”fjæsbog”. 
 

Nattevægterne kan nemlig, hvad man overhovedet ikke kunne på de gamle vægteres tid, findes 
på både vor egen hjemmeside og på vor ’fjæs-bog’! Der kan man følge med i vægternes  
gøren og laden. Der kan man bl.a. finde vores Vægterfolder, årets Vægterplakat,  
vores vagtplan og ikke mindst de aller seneste nyheder. 
De to adresser er følgende: 
Facebook: https://www.facebook.com/vaegterneiodense/  
Hjemmeside: http://nattevaegtere-odense.dk/  
 

Med vægterlig hilsen 
Vægterne 
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