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24.1.

Torsdagsmik
41 år med lokalhistorie
Stadsarkivar Jørgen Thomsen går på pension
med udgangen af marts efter 41 års ansættelse fokuseret på Odenses historie. Ved denne
torsdagsmik vil Jørgen Thomsen fortælle om
højdepunkter fra de mange års arbejde, lige
fra erindringsindsamlingen i 1978-79 og frem
til sidste års udgivelse af Odensebogen, den
30. i rækken. Der vil blive lagt vægt på fortællinger om Odense, som han er stødt på
eller selv har skrevet gennem årene, og foredraget vil være ledsaget af mange billeder.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 50 kr. inkl. kaffe/
te og rundstykke. Arrangementet gentages
som aftenarrangement den 5. marts 2019.

28.2.

Torsdagsmik
v/ historiker Martin Overby
Den 6. oktober 1944 blev 20 mænd hentet
på deres hjemadresser i Odense og kørt til
forhør på Gestapos fynske hovedkvarter,
Husmandsskolen i Tarup. Nazisterne deporterede dem senere under betegnelserne asociale og vanekriminelle til koncentrationslejren Neuengamme. Fire af mændene kom
aldrig hjem igen.

Ved denne torsdagsmik vil historikeren Martin Overby fortælle deres historie og undervejs fortælle om udfordringerne ved arbejdet
med denne persongruppe.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 50 kr. inkl. kaffe/
te og rundstykke.

5.3.

41 år med lokalhistorie
Stadsarkivar Jørgen Thomsen holder foredrag om højdepunkter fra karrieren, som
24.1., men nu som aftenforedrag.
Kl. 18.30-20.30. Billetpris 50 kr.

20.3.

Smag en Odense pilsner anno
1933
v/ arkivar Timm Frank og stadsarkivar Jørgen Thomsen
Hvad sker der, når en arkivar og fritidsølbrygger får fingre i en gammel opskriftsbog
fra Albani? Noget rigtig, rigtig godt! Ved dette arrangement vil arkivar Timm Frank fortælle om sit forsøg på at brygge en Odensepilsner, som den smagte i 1933. Opskriften
blev fundet i Albanis bryggeriarkiv, som i
dag befinder sig på Odense Stadsarkiv. Ved
arrangementet bliver der naturligvis serveret
smagsprøver, både af Timm Franks 1933pilsner, og – for sammenligningens skyld -

en af Albanis Odense-pilsnere anno 2019.
Stadsarkivar Jørgen Thomsen vil desuden
fortælle om øllets historie, især på Fyn.
Kl. 18.30-20.30. Billetpris 50 kr.

28.3.

Torsdagsmik
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk
to uger forinden.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 50 kr. inkl. kaffe/
te og rundstykke.

9.4.

Odense i 2. verdenskrig
v/ historiker Andreas Skov

Hvordan ramte 2. verdenskrig Odense? I
Odense bys historie om besættelsen 1940-45
omtaler historikeren Jørgen Hæstrup Odense
som "en af landets førende provokationsbyer" og peger dermed på, at modstanden mod
tyskerne her var særlig udtalt. Men i Odense
blev der også samarbejdet og kollaboreret:
Virksomheder eksporterede varer til Tyskland, unge odenseanere kæmpede side om
side med nazisterne på østfronten, og lokale
vognmænd og andre bidrog til det tyske byggeri af Beldringe Flyveplads. I dette foredrag
vil Odense blive sat under lup med udgangspunkt i nogle af besættelseshistoriens store
temaer og begivenheder og blive perspektive-

ret til det øvrige Danmark.
Kl. 18.30-20.30. Billetpris 50 kr.

25.4.

Torsdagsmik
Skt. Knuds Kloster (Historiens Hus) – snart
100 år
v/ arkivar Johnny Wøllekær

Midt i Odense ligger Skt. Knuds Kloster, der i
dag er rammen om Historiens Hus. Det gamle kloster, der har Domkirken som nærmeste
nabo, er en historisk perle, der fortæller 900
års Odensehistorie. Klostret har haft en meget omtumlet tilværelse, der spænder fra
storhed og fald og til fornyet storhed.
Skt. Hans aften 1913 brød en brand ud i det
gamle kloster, og det meste af bygningerne
brændte ned, så kun lidt af murværket stod
tilbage. Odense Byråd købte brandtomten, og
sammen med staten genopførte/renoverede
byen derefter klostret. De nye bygninger blev
indviet den 15. november 1919 - altså for 100
år siden.
Fødselsdagen skal fejres i november 2019,
men i denne torsdagsmik vil Johnny Wøllekær fortælle om klostrets og husets spændende historie.
Kl. 10.00-12.00. Billetpris 50 kr. inkl. kaffe/
te og rundstykke.

30.4.

Husker du … Fyens Forum
I lidt over 40 år, fra 1936 til 1978, var Fyens
Forum stedet, hvor odenseanerne og fynboerne gik på messer og så udstillinger, stemte
ved kommune- og folketingsvalg, blev underholdt ved store sportsbegivenheder og gik til
koncert med nogle af tidens største stjerner.
Historiens Hus’ sommerudstilling skal i 2019
handle om Fyens Forum, og udstillingen skal
opstilles i Odeon. Men inden da skal Historiens Hus have indsamlet alle de gode historier, billeder, film, billetter osv., som kan være
med til at fortælle historien. Så kom frisk og
fortæl og vis! Indledningsvis vil vi selvfølgelig
holde et oplæg om Forums historie, som vi
kender den indtil videre.

Sted: Odeon
Kl. 16.30-18.30. Billetpris: Gratis.

16.5.

Grød: Fra fattigmandskost til
hipsterspise
Foredrag med smagsprøver

En gang var grød hverdagskost og ikke værd
at tale om. I takt med, at folk fik flere penge
mellem hænderne i 1950’erne og 1960’erne,
røg grøden ud. Nu er den dog kommet til
ære og værdighed igen. Det er blevet hipt,
og rundt om i de større byer er der dukket

cafeer og restauranter op, som kun serverer
grød.
Hvorfor det er blevet sådan, kan man høre
mere om, når Historiens Hus indbyder til
grødaften. Her vil vi både fortælle om, da
grød var en fattigmandsspise, og om de allernyeste trends på grødfronten. Der bliver naturligvis serveret smagsprøver.

Kl. 18.30-20.30. Billetpris: 120 kr.

22.5.

Kirkegårdsvandring på Assistens
Kirkegård
Jørgen Thomsen tager denne aften deltagerne med på en tur rundt på kirkegården, men
der begyndes i kirkegårdskapellet med en
historisk fortælling om kirkegårdenes og
gravskikkenes udvikling i Odense. På turen
rundt på kirkegården, der nåede at blive udvidet 11 gange frem til omkring 1950, gøres
der holdt både ved krigsmonumenter, fremtrædende odenseaneres gravsten og ved kirkegårdens eneste mausolæum. Der sluttes af
ved den samling af gravminder, som fortidens kirkegårdsinspektører heldigvis har
reddet. De er fra tiden før fredningen af visse gravminder blev gennemført omkring
1990.
Mødested: Kírkegårdskapellet på Heden.
Kl. 18.30-20.30. Billetpris 50 kr.
Billetter skal afhentes senest 22.5. kl. 16.
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