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Historiens Hus præsenterer her vores hidtil største program.
Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende
blive vist på hjemmesiden www.historienshus.dk, men du kan
allerede nu sætte kryds i kalenderen.

Særarrangement (kl. 9.30 til ca. 16.00).

27.8.

Bustur til inddæmningerne ved Odense
Fjord og på Nordfyn
Hop på bussen og tag med ud for at opleve de inddæmmede områder ved Odense Fjord og på Nordfyn. Under busturen fortæller
ph.d. Morten Stenak, Kulturarvsstyrelsen, om inddæmningerne og
deres historie. Vi skal også ud af bussen for at se nogle udvalgte
steder. Vi skal bl.a. til Lumby Strand, Ølund, Fjordmarken, Bogø
Mølle og Hofmansgave. Ved Gyldensteen skal vi se nogle af de
områder, som Aage V. Jensens Naturfond har købt, og som tænkes oversvømmet igen. Man vil forsøge at genskabe landskabet,
som det så ud i 1800-tallet.
Turen afsluttes med et besøg på Nordfyns Museum, hvor
der er mulighed for at se naturvejleder Ole Runges tegninger fra de
nordfynske inddæmninger.
På turen vil der blive serveret sandwich og eftermiddagskaffe med
kage.
Turen er støttet med midler fra Kulturarv Fyn.
Billetpris: 100 kr. (inkl. entre til Nordfyns Museum). Tilmelding på
email: historienshus@odense.dk eller telefon: 65 51 10 30 senest
den 22. august 2011.
Afhentning og betaling for billetterne senest 22.8.2011 på adressen
Historiens Hus, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

2.9.

Kulturnat i Historiens Hus
Historiens Hus holder åbent på kulturnatten. Program for aftenen
vil senere blive offentliggjort på Historiens Hus’ hjemmeside.

Tirsdagsforedrag (kl. 18.30 til ca. 20.30)

6.9.

Odense Å og byen Odense
Foredrag og å-vandring v/arkivar, ph.d. Johnny Wøllekær
Odense Å og byen Odense er tæt forbundet. Åen tegner byen,
den er dens puls og nerve. Da Odense i modsætning til andre
købstæder ikke ligger ved vandet, har åen haft en særlig betydning for byen og dens udvikling. Åen gav mulighed for at sejle fra
Odense Fjord og ind til Odense, hvor der i vikingetiden opstod
en by. Byen lå på en tør banke langs nordsiden af Odense Å, og
åen var grænsen mod syd. Først fra midten af 1800-tallet sprang
byen for alvor over åen. I dag breder byen sig på begge
åbredder, men åens forløb gennem Odense er næsten uændret.
Odense Å er et fantastisk stykke natur midt i byen, en legeplads,
et værested. Det myldrer med historie og liv i den overdådige
natur, der ligger blot et stenkast fra byens larm og jag.
Arrangementet begynder med et oplæg i Historiens Hus, hvorefter man vandrer en lille tur langs åen. Billetpris 40 kr.
Særarrangement (kl. 19.30 til ca. 21.30)

14.9.

Smagen af Fyn - den fynske honning
Denne aften vil der både være noget til ånden og til smagsløgene,
når vi sætter fokus på fynsk honning. Ved dette særarrangement
vil biavler Bent Povlsen fortælle om honningens historie, ligesom
han vil medbringe levende bier samt noget af det udstyr, han
anvender i forbindelse med honningfremstillingen. Der vil være
smagsprøver og et traktement af lækkerier, hvori honning indgår.
Desuden vil der være mulighed for at købe honningprodukter.
Billetpris 75 kr.

29.9.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker (kl. 10-12)
Som noget nyt har vi i Historiens Hus i 2011 besluttet os for at
afholde en række foredrag om formiddagen, hvor tilhørerne også
kan nyde en kop kaffe og et rundstykke. Foredragene foregår i
foredragssalen i Historiens Hus på Klosterbakken 2.
Billetpris 25 kr. Tilmelding skal ske i Historiens Hus senest dagen
før. Emnet for foredraget, som en af husets arkivarer vil stå for, vil
blive offentliggjort på hjemmesiden ugen forinden.
Tirsdagsforedrag (kl. 19.30)

11.10.

100 års kollektiv bustrafik på Fyn
v/arkivarerne Andreas Skov og Jens Åge S. Petersen
I år er det 100 år siden, at der begyndte at køre sporvogne i
Odenses gader. Samtidig opstod der på det øvrige Fyn et kollektivt rutebilnet, i begyndelsen drevet af private vognmænd, men
siden overtaget af DSB. Efter 2. verdenskrig forsvandt sporvognene i Odense og næsten alle privatbanerne på Fyn, så i dag er
den kollektive trafik på Fyn ensbetydende med busdrift.
Denne aften vil foredragsholderne fortælle historien om udviklingen fra sporvognenes indførelse til nutidens fynske trafikselskab,
Fynbus. Som indledning til foredraget vil der blive vist filmoptagelser fra den sidste sporvognstur i Odense. Billetpris 40 kr.

27.10.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker (kl. 10-12)
Tilmelding skal ske i Historiens Hus senest dagen før. Emnet for
foredraget, som en af husets arkivarer vil stå for, vil blive offentliggjort på hjemmesiden ugen forinden. Billetpris 25 kr.

Tirsdagsforedrag (kl. 19.30)

8.11.

Sybergland
v/museumsdirektør for Østfyns Museer, dr.phil. Erland Porsmose
Museumsdirektør Erland Porsmose har udgivet sin store biografi
om fynbomaleren Fritz Syberg og vil i sit foredrag berette om
denne spændende personlighed.
Fritz Syberg (1862-1939) blev ved sin død udnævnt til
Danmarks største nulevende maler. Han var tillige den ene
halvdel i samtidens nok mest berømmede kunstnerdynasti:
kunstnerparret Anna og Fritz Syberg, der ud over egne karrierer
fik syv børn, hvoraf de seks valgte kunstnervejen som henholdsvis komponist, pianist, keramiker, maler, skuespiller og billedhugger.
Syberg havde kæmpet sig vej til sin position fra en traumatisk
barndom, der satte sig dybe spor i livsværket. Fra ungdomsårene
blev han den centrale figur i fynbomalergruppen med Peter
Hansen fra Faaborg og Johannes Larsen i Kerteminde som de to
øvrige hovedpersoner. Han blev gift med Peter Hansens søster,
Anna, og sluttede et livslangt, nært og loyalt venskab med Johannes Larsen. Han blev friluftsmaleren og det danske bondelands
skildrer frem for nogen. Billetpris 40 kr.

24.11.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker (kl. 10-12)
Tilmelding skal ske i Historiens Hus senest dagen før. Emnet for
foredraget, som en af husets arkivarer vil stå for, vil blive offentliggjort på hjemmesiden ugen forinden. Billetpris 25 kr.

Tirsdagsforedrag (kl. 19.30)

6.12.

Haustrup
v/arkivchef Jørgen Thomsen
N.J. Haustrup var en af de største industriledere, der har optrådt
på den odenseanske scene. Han voksede op i et husmandshjem i
Hjallese, men valgte en uddannelse som maskinarbejder, og
umiddelbart efter sin uddannelse drog han til Tyskland, hvor han
fik yderligere kendskab til fremstilling af maskiner til emballageindustrien. Få år senere var han tilbage i Odense og blev i første
omgang ansat som værkfører på en dåsefabrik, som fabrikant
Alexander Wittenborg havde oprettet i 1914. Snart blev
Haustrup både den egentlige leder og fra 1920'erne også både
direktør og ejer. Haustrup tog mange gange en stor risiko, når
han besluttede at udvide sin fabrik, og da han i begyndelsen af
1960'erne trak sig tilbage, havde hans nye fabrik på vejen til
Næsby næsten 2.000 ansatte. I foredraget følger vi drengen fra
Hjallese, der skabte et emballageeventyr uden sidestykke.
Billetpris 40 kr.

Billetter til alle arrangementer kan købes i Historiens Hus på
Klosterbakken 2. Det er muligt at bestille billetter allerede nu,
enten ved at henvende sig telefonisk eller ved at skrive en e-mail
til Historiens Hus. Ved samlet køb af billetter til alle fire tirsdagsforedrag ydes rabat, således at prisen kun er på 120 kr.

Husk at udstillingen

er åben i Historiens Hus til og med fredag den
2. september (Kulturnatten)
Udstillingen er åben i Historiens Hus’ åbningstid, se bagsiden.

Historiens Hus
Arkiv og bibliotek
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
aviser og bøger om hele Fyns fortid.
Læsesalen har åbent:
Mandag-tirsdag 12-16
Onsdag 10-16
Torsdag 14-19
Fredag lukket
www.historienshus.dk

Fotos på omslaget er af
Niels Nyholm og Claus Thøgersen

