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TAKE-AWAY
1 stk. 18 kr.

LÆDER ACCESSORIES
– TASKER, PUNGE, NET OG MERE!

MicMic forener dansk design
og kvalitet med omtanke og etik.

Alle designs er inspireret af den rå
nordiske natur samt lædertraditioner,
der har eksisteret i mange hundrede år.

@micmic_shop

Besøg
min webshop på

www.MicMic.dk eller
scan koden til højre
og kom direkte
til shoppen.

STENOVNSBAGT

PIZZA
Italienske råvarer

Levering til døren

Åbent alle dage
11 - 21

Lapiazza.dk
Ring 33 23 20 11

DIN BLIKKENSLAGER

EFFEKTIV VVS’ER TIL TIDEN

Reparation af facadedækninger
Inddækning af skorstene
Udskiftning af tagrennddeerr
Beklædning af kviste

www.jagtvejens-vvs.dkJAut. VVS Installatør · Jagtvej 167 · 2100 København Ø · post@jagtvejens-vvs.dk
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Ulrik har været med til at 
dæmpe støjen fra S-toget
Ingeniørvirk-
somhed på 
Østerbro satte sig 
spor i alverdens 
transport gennem 
årtier med en 
inkarneret øster-
broer, der også er 
lokalt aktiv, i 
spidsen

Ulrik Danneskiold-Samsøe foran ingeniørvirksomheden Ødegaard & 
Danneskiold-Samsøes lokaler i Kroghsgade tæt ved Søerne.
Foto fra bogen: Det lykkedes alligevel

Thomas Frederiksen
thomas@osterbroliv.dk

Ulrik Danneskiold-Samsøe
er en mand, som mange
østerbroere har lært at kende
gennem årene. Han har boet
på Østerbro i mere end 50 år
og har været særdeles lokalt
engageret, blandt har det lo-
kale miljø og trafik stået hans
hjerte nær.

Han fik endda en sti - uof-
ficielt - opkaldt efter sig, da
han kæmpede for en passage
mellem Svanemøllestranden
og Tuborg-området i Hel-
lerup, så gående og cyklister
let kunne komme langs van-
det i stedet for at skulle ud på
en besværlig omvej. "Ulriks
sti" er dog midlertidigt lukket
i disse år på grund af stort
byggeri på Hellerup-siden.

Også i hans arbejdsliv har
Ulrik Danneskiold-Samsøe
sat sit præg på Østerbro. Sam-
men med sin studiekamme-
rat John Ødegaard skabte
han firmaet 'Ødegaard &
Danneskiold", der alle år en-
ten lå på selve Østerbro eller
ganske tæt på gennem 25 år.

Farvel til landbruget
Firmaet blev skabt i 1980,
hvor det lå i et kælderlokale
på Strandvejen. Året efter
flyttede de til Kroghsgade tæt
på Sortedams Sø.

Firmaet havde fundet en
succesfuld niche, hvor man
tilbød rådgivning i dæmp-

ning af støj og vibrationer fra
maskiner. Det beskriver Ul-
rich Danneskoild-Samsøe i
bogen "Det lykkedes allige-
vel", et værk på mere end 300
sider i stort format.

Som ældste søn fra en fami-
lie med gods med landbrug,
lå det i kortene, at Ulrik Dan-
neskoild-Samsøe skulle være
landmand, og han begyndte
da også på landbrugsskole,
men han havde stiftet inter-
esse for det tekniske, og i
1964 begyndte han på Dan-
marks Tekniske Højskole (se-
nere DTU), og det har han al-
drig fortrudt.

Det blev også startskuddet
til 'Ødegaard & Danneskiold'.
Det var især inden for
skibsindustrien og boreplat-
forme, at firmaet gjorde sig
gældende, men også blandt
andet inden for tog, gjorde
Ulrik Danneskiolds firma sig
bemærket, og når S-togene
her på Østerbro kører tæt på
boliger forbi Ryparken, Sva-
nemøllen, Nordhavn og
Østerport, kan man passende
sende ham en tanke.

Købt af engelsk firma
Hans firma var involveret i at
få dæmpet støjen fra fjerde
generations S-tog i forhold til
det, man kendte fra tidligere
S-tog.

Men det meste af firmaets
aktiviteter var uden for lan-
dets grænser, og der opstod
også dattervirksomheder i
Europa, USA og Fjernøsten.

Det var et firma, som vok-
sede, også i antal medarbej-
dere, gennem årene. I 2000
var det nødvendigt at finde
nye og større lokaler i stedet
for kælderen i Kroghsgade.
Her måtte 'Ødegaard & Dan-
neskiold' flytte til Nørrebro,
dog nærmest lige på grænsen
til Østerbro, nemlig i Titanga-
de i Haraldsgadekvarteret.

I 2005 havde 'Ødegaard &
Danneskiold' gjort så meget
opmærksom på sig selv, at
virksomheden blev købt af
det engelske selskab Lloyd’s
Register. Ulrik Danneskiold-
Samsøe var med de første par
år efter overtagelsen, men
stoppede i 2008.

Privat boede med sin fami-
lie i H.C. Lumbyesgade i Kom-
ponistkvarteret fra 1969 til
1983. De flyttede i 1983 til
Soldalen, hvor han fortsat bor
med sin kone Bente. Børnene
er forlængst flyttet hjemme-
fra, og Karen og Ulrik har si-
denhen fået børnebørn.

Ulrik Danneskiold-Sam-
søe: Det lykkedes alligevel -
Historien om en dansk ingeni-
ørvirksomhed


