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24.9.

Dronning Dagmar
v/ lektor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, SDU
Dronning Dagmar er en af de kendteste skikkelser fra den danske middelalder. Hun var bøhmisk
prinsesse og kom i 1205 til Danmark for at gifte
sig med Valdemar II Sejr. Det var dog kun i få år,
hun kom til at opholde sig ved hoffet i Ribe.
Hun døde ung ved fødslen af sin anden søn.
Se også omtalen af udstillingen om Dronning
Dagmar.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

4.10.

Kulturnat i Historiens Hus
Historiens Hus byder indenfor på kulturnatten.
Arrangementet er under planlægning - detaljerne
vil blive offentliggjort på www.historienshus.dk.
Gratis adgang.

8.10.

Harald Plums Thorø
v/ lokalhistoriker Suzanne Hestbæk
Harald Plum (1881-1929) var en velhavende forretningsmand med ekstravagante vaner. Han
købte øen Thorø ved Assens og lod billedhuggeren Carl Bonnesens store bronzemonument
”Thors kamp mod jætterne” opstille på øen. Monumentet kan i dag ses på hjørnet af Næsbyvej
og Åløkke Allé i Odense.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

24.10.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

29.10.

Kongens Fadebur
- smag på Fyns kongelige historie.
v/kulturarvskoordinator Malene Rehshauge Beck
og afdelingsleder Janus Møller Jensen, Østfyns
Museer.
Når kongen mødtes med rigets stormænd for at
afholde parlament - Danehof - eller residerede
med hoffet på Nyborg Slot, så skulle der masser
af mad og drikke til fra kongens fadebur. Nyborg
Slot har sammen med fynske producenter genoplivet den gamle historie gennem fødevarenetværket Kongens Fadebur, der er med til at iscenesætte fortællingen om Nyborg Slot og by som
mødested for det danske parlament og rigets første egentlige hovedstad.
Kom og hør mere om historie og mad fra dengang kongerne residerede på Østfyn, mød nogle
af nutidens leverandører til Danehoffet og få en
smagsprøve på udvalgte produkter fra Kongens
Fadebur.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 75 kr.

17.-27. september 2013

1205 ankom den bøhmiske prinsesse
Markéta Drahomira til Danmark for at
gifte sig med Valdemar II Sejr. Efter
brylluppet tog hun navnet Dagmar i
brug, og hun boede ved hoffet i Ribe.
Vi ved desværre ikke så meget om hendes liv i dag,
men hun lever stadig i folkeviser og legender fra det
14. og 15. århundrede, som roser hendes venlighed,
generøsitet og skønhed. Dagmar levede kun få år i
Ribe. Hun døde ung ved fødslen af sin anden søn.
Udstillingen om Dronning Dagmar er udarbejdet af
Tjekkiets ambassade og vises i samarbejde med Odense Centralbibliotek.

Udstillingen er åben mandag-onsdag 10-16, torsdag 10-19, fredag
10-12. Desuden åbent lørdag og søndag 21.-22.9., begge dage 12-16.

12.11.

Fra bondekone til borgmester
v/tidligere borgmester i Kerteminde, Else Møller.
Else Møller (f. 1941) var i en lang årrække medlem af Kerteminde Byråd valgt for det Konservative Folkeparti, og fra 2001 og frem til 2006 var
hun borgmester. Denne aften fortæller hun om
sit spændende liv.
Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

17.11.

Palnatoke og hans venner
Særarrangement for børn og bedsteforældre: Historier og sagn om vikinger i Odense og om gode
gamle helte.
Den odenseanske historiefortæller Pia Sigmund
fortæller nye historier for børn mellem 6 og 12
år og deres (bedste)forældre.
Arrangementet er et samarbejde mellem Historiens Hus og Historisk Samfund for Fyn.
Kl. 14.00-16.00. Billetpris: 40 kr. for voksne,
gratis for børn. Ved bestilling angiv venligst
hvor mange voksne og hvor mange børn, der
kommer.

21.11.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev og på hjemmesiden
www.historienshus.dk ugen forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

10.12.

Juleafslutning
Vi slutter sæsonen af med et særligt juleforedrag
med tilhørende gløgg og godter.
Kl. 19.30– 21.00. Billetpris 40 kr.

ANNONCE

Odensebogen er Odense Kommunes byhistoriske årbog. Den
rummer hvert år næsten 200
sider om byen og dens indbyggeres historie, nogenlunde ligeligt
fordelt på erindringer af ældre
odenseanere, historiske artikler
og masser af billedstof.

Historiens Hus
Klosterbakken 2
5000 Odense C
Telefon: 65 51 10 30
Historiens Hus er hjemsted for Lokalhistorisk Bibliotek og
Stadsarkivet. Du finder os ved siden af domkirken, med indgang
fra kirkepladsen. Her kan du, foruden arrangementerne her i
programmet, finde billeder og arkivalier fra Odenses historie og
bøger om hele Fyns fortid.
Læsesalen har åbent:
Mandag-tirsdag 12-16
Onsdag 10-16
Torsdag 14-19
Fredag lukket

www.historienshus.dk
www.facebook.com/historienshus

