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22.9.

Introduktion til samlingerne:
arkiv.dk og odensedatabasen.dk
v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge
S. Petersen.
I www.arkiv.dk søges samlet i 500 danske arkiver. Kom og hør, hvordan du kan få det optimale
ud af at søge i basen og i Odensedatabasen, der
har oplysninger om odenseanere 1740-1921. Der
vil desuden blive givet en generel introduktion til
Historiens Hus.
Kl. 10.00 til 12.00. Gratis adgang.

1.10.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev, på Facebook og på hjemmesiden www.historienshus.dk ugen forinden. Det
er en god idé at tilmelde sig senest dagen før.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

20.10.

Vækkelser og vakte på Fyn
v/hospitalspræst og kirkehistoriker, ph.d. Jens
Rasmussen
De folkelige og kirkelige bevægelser i Danmark
fra første halvdel af 1800-tallet satte for alvor
gang i selvstændighedstrang og religiøs individualisme. Socialt og politisk handlede det om borgernes og almuens stigende selvstændiggørelse
over for enevældens institutioner, og kirkeligt

blev temaet stort set det samme. Frihed til egen
religiøsitet blev omdrejningspunktet for de vakte.
Derved blev de banebrydende for indførelsen af
religionsfrihed i Danmark i 1849. I dette foredrag
beskriver Jens Rasmussen de fynske vækkelsers
udvikling i det 19. århundrede.

Kl. 19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

25.10.

Palnatoke og hans venner
Særarrangement for børn og bedsteforældre: Historier og sagn om vikinger i Odense og om gode
gamle helte.
v/historiefortæller Pia Sigmund.
Det er spændende at lytte til historier og sagn fra
vores fortid. Historier om drengene Roar og Helge, der måtte gemme sig på en ø, om kong Skjold,
der kom sejlende på et vikingeskib, da landet var
i nød, og om den kloge og smukke Kraka. Nogle
af historierne foregår endda lige her midt i Odense, hvor den drabelige vikingehelt Palnatoke
holdt til. Det var ham, der pralede af, at han var
landets bedste bueskytte. Kong Harald Blåtand
tog ham på ordet: Læg et æble på hovedet af din
søn og ram det med en pil! Måske foregik det på
Nonnebakken? Måske sejlede han med sit skib på
Odense Å?
Historiefortælling skaber et særligt rum, hvor vi
kan gyse og grine og hygge os sammen. Oplev et
par timer med sagn og myter fra Danmarks fortid
i selskab med den odenseanske historiefortæller

Pia Sigmund! Meget velegnet for børn fra 6 år og
deres (bedste)forældre.

Kl. 14-16. Billetpris: 40 kr. for voksne, gratis for
børn. Ved bestilling angiv venligst hvor mange
voksne og hvor mange børn, der kommer.

29.10.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev, på Facebook og på hjemmesiden www.historienshus.dk ugen forinden. Det
er en god idé at tilmelde sig senest dagen før.

Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

10.11.

Den fynske jernbane i 150 år
v/direktør for Danmarks Jernbanemuseum,
ph.d. Henrik Harnow.

Den 7. september 1865 kørte det første officielle
tog over de nylagte skinner på strækningen mellem Nyborg og Middelfart, og en ny æra begyndte. Anlæggelsen var det største samlede anlægsarbejde, man endnu havde set på Fyn, og jernbanerne betød ikke bare hurtigere transport –
også mentalt påvirkede jernbanen datidens
mennesker.
I foredraget vil der blive redegjort for de overvejelser, der gik forud for banens etablering, lige

som der vil blive fortalt om tiden lige efter åbningen.

19.30-21.00. Billetpris 40 kr.

18.11.

Smagen af jul
Juleforberedelser i Historiens Hus
Traditioner og traditionelle måltider er nogle af
de oplevelser, som er stærkest knyttet til vores
erindringer. Duften og smagen af en ret kan på
ingen tid bringe os tilbage i vores bedstemors
køkken og minde os om mennesker og begivenheder, som vi troede, vi havde glemt for længst.
Julen og julens måltider er nok de bedste eksempler.
På denne aften vil kokken Klavs Styrbæk, leder af
det gastronomiske projekt STYRBÆKS, og Ole G.
Mouritsen, præsident for Det Danske Gastronomiske Akademi, sammen gøre forberedelser til
julen. Med dufte, smag og en god historie vil de
bringe erindringerne frem om, hvordan en rigtig
jul skal smage og dufte.
Der vil være smagsprøver og lidt natmad med
masser af julesmag.
Styrbæk og Mouritsen har skrevet flere bøger
sammen, og på denne aften vil deres nyeste bog
Smagen af jul kunne købes til julegave-pris
(normalpris kr. 175,-, denne aften kr. 100,-).
19.00-21.00. Bemærk tidspunkt. Dørene åbnes
kl. 18.30.
Billetpris: 100 kr.

Rådhusuret
Af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Ligesom på det nuværende var der også et ur på det gamle
rådhus, som man rev ned i 1880. Det var blevet sat op på rådhusgavlen ud mod Flakhaven i 1856 og havde været oplyst af

Rådhusuret den 10. oktober 2011 kl. 14.08.

en gaslampe, men i dets korte levetid havde der åbenbart været flere problemer med uret. En af byens kendte lejlighedsdigtere, urmager Valentin Rasmussen, skrev i hvert fald i 1880 i en
sang om rådhuset og uret: ”Forduft du kun med det ur, du har,
som sjældent viste, hvad klokken var …”.
Da Odense i årene 1881-83 fik et nyt rådhus, var der ikke tvivl
om, at der også skulle være et ur på den nye facade. På det
umiddelbare forbillede, nemlig det gotiske rådhus i Siena i Italien, var der også et ur. Et rådhusur havde man også i ...
Læs resten og mange, mange flere artikler i vores store
opslagsværk om Odenses historie, Om Odense på
www.historienshus.dk

26.11.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker.
Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i
vores nyhedsbrev, på Facebook og på hjemmesiden www.historienshus.dk ugen forinden. Det
er en god idé at tilmelde sig senest dagen før.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr.

8.12.

Juleafslutning: Odense og
marcipanens historie
Sædvanen tro byder Historiens Hus indenfor til
julehygge. Det sker i år i samarbejde med Odense
Marcipanfabrik, som begyndte sin virksomhed i
Odense for over 100 år siden. I dag er Odense
Marcipanfabrik den største af sin slags i verden.
Chefkonditor Peter Kofod og arkivarerne Andreas Skov og Jens Åge S. Petersen vil fortælle om
marcipanens og Odense Marcipans historie. Der
vil blive budt på både gode opskrifter og smagsprøver.

Kl. 19.30– 21.00. Billetpris 50 kr.
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Klosterbakken 2
5000 Odense C
Telefon: 65 51 10 30
historienshus@odense.dk

Billetter kan bestilles på
telefon eller email.
Bestilte billetter skal afhentes senest 30 minutter
før arrangementets start.

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

