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Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere
oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på vores
hjemmeside www.historienshus.dk, men det er en god idé allerede nu at
sætte kryds i kalenderen.

Åbning af udstillingen

13.8.

Fastfrosne øjeblikke

3.9.

Kulturnatten

I foråret 2008 døde pressefotograf Niels Nyholm, men to dage
før hans alt for tidlige død afleverede han hele sit fotoarkiv til
Stadsarkivet. Det var den sidste aftale, der stod i hans kalender. Gennem mere end 30 år fastfrøs Niels Nyholm det levede
liv. Det blev til mange fotobøger. Niels Nyholm var også en
hyppigt benyttet fotograf i dagblade og tidsskrifter. Hans fotos
er fulde af liv og kærlighed til det almindelige menneske. Historiens Hus har besluttet at skabe en mindeudstilling, som er
åben for publikum i åbningstiden frem til den 16.9. Gratis adgang.

Historiens Hus har åbent fra kl. 18.00 til 22.00. På læsesalen
vil arkivarer og bibliotekarer fortælle om husets samlinger.
Aftenens hovedindslag er et foredrag, som kører to gange, nemlig kl. 19.30 og 20.30. Foredraget, som er på ca. 20 minutter,
vil handle om 1960’ernes Odense og Danmark. Foredraget er
en appetitvækker på det projekt, som Historiens Hus vil gennemføre i efteråret 2010 sammen med studerende fra Det fyn-

ske Kunstakademi (Se under den 9.12.). Desuden vil der være
mulighed for at se fotoudstillingen Fastfrosne øjeblikke og gøre
et godt bogkøb. Gratis adgang.

Tirsdagsforedrag (kl. 19.30)

21.9.

Sport med tyskerne?
v/ arkivar Johnny Wøllekær
Odenses idrætsliv blev under besættelsen stillet over for en
række dilemmaer. Skulle man spille fodbold med tyskerne?
Det store spørgsmål var, hvordan byens idrætsforeninger forholdt sig til den tyske besættelse. I årevis har man diskuteret
det politiske og økonomiske samarbejde med Nazi-Tyskland
under de fem krigsår. I de senere år er man også begyndt at se

på andre aspekter af samarbejdet, f.eks. idrætslivet. Men man
ved fortsat meget lidt om, hvordan det forløb på lokalt plan. I
foredraget vil Johnny Wøllekær også stille skarpt på odenseansk idræt under besættelsen. Billetpris 25 kr.

Tirsdagsforedrag (kl. 19.30)

12.10.

Vi sejlede bare
v/ historiker Karsten Hermansen
Med Carsten Jensens bestsellerroman ”Vi, de druknede” (2006)
nåede Marstals søfartshistorie for alvor ud i verden. Er det virkelig sandt, at der fandtes så onde lærere, så dæmoniske styrmænd og så idérige børn som dem, vi hører om i bogen? Kan
man overleve en eksplosion på et skib takket være støvlerne?
Hvad er fiktion, og hvad er fakta? Det er omdrejningspunktet
for foredraget med historikeren Karsten Hermansen, som var
Carsten Jensens historiske rådgiver hele vejen fra den første
tanke til den færdige roman. Sammen har de for nylig udgivet
bogen ”Vi sejlede bare”, som afslører uventede sandheder og
afliver morsomme myter. Billetpris 25 kr.
Tirsdagsforedrag (kl. 19.30)

9.11.

Historien om Vollsmose
v/ Ann Ammons og Herdis Weins
Vollsmosebyggeriet har rundet de 40 år og har i disse år været
Odenses vel nok mest udskældte bydel. Den historie har Ann
Ammons og Herdis Weins beskæftiget sig indgående med, og

denne aften vil de fortælle bydelens brogede historie. Hvilke
tanker ligger bag dette storstilede projekt fra midten af
1960’erne? Hvorfor opstod der på dette tidspunkt i Odenses
historie et behov for så stor en mængde nye boliger, og hvorfor
blev det udformet som en selvstændig bydel? Under foredraget vises Vollsmose-filmen med optagelser fra den første etape
af byggeriet. Billetpris 25 kr.

Særarrangement (kl. 19.30)

25.11.

Fynske pølser
Igennem de seneste år har Historiens Hus afholdt en række
særarrangementer med fokus på god fynsk mad og drikke. Ideen

bag arrangementerne har været at appellere til flere sanser, sådan at publikum - udover at smage på de gode sager – i tilgift
får et kulturhistorisk foredrag. Denne aften er det, som titlen
fortæller, fynske pølser, der er emnet. Billetpris 75 kr.

Præsentation af

27.11.

Odensebogen 2011
Odensebogen 2011 udkommer og præsenteres på Odense Rådhus. Bemærk: Arrangementet er kun åbent for abonnenter på
Odensebogen med adgangsbillet. Abonnenter vil nogle få uger
før præsentationen få en skriftlig invitation.

Særarrangement

9.12.

Den situationistiske bevægelse
Foredrag og workshop om den situationistiske bevægelse i
Odense. Et samarbejde mellem Det fynske Kunstakademi og
Historiens Hus (Kl. 19.30). Den situationistiske bevægelse var
en international kulturel-revolutionær bevægelse, som havde

sine mest aktive år i 1960'erne. En række af aktørerne fra "dengang" vil blive inviteret til at deltage. Der er gratis adgang.

Tirsdagsforedrag (kl. 19.30)

14.12.

20 år med Odensebogen
v/ arkivchef Jørgen Thomsen
I år er det 20 år, siden Odensebogen udkom første gang. Den
rummer hvert år næsten 200 sider om byen og dens indbyggeres historie, fordelt på erindringer af ældre odenseanere, historiske artikler og masser af billedstof. Odensebøgerne rummer
fortrinsvis stof om de sidste 125-150 år - siden byen blev industrialiseret, og siden fotografiet blev almindeligt. Jørgen Thomsen har været medredaktør på Odensebogen fra starten og vil
denne aften fortælle om baggrunden for bogens tilblivelse og
anekdoter fra de 20 års redaktionsarbejde. Billetpris 25 kr.
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