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Kan du huske? Og har du lyst til at være med til at skrive byens historie?
Så har du chancen nu.

REF.

jwoe

Odense Byråd har besluttet, at der i 2019 skal laves en indsamling af erindringer fra
byens borgere. Historikerne har ofte svært ved at give et nuanceret og livfuldt billede
af befolkningens dagligdag, hvis folk ikke selv bidrager. Mange husker meget og
fortæller gerne om deres egen tilværelse, og hvor vil det være fantastisk, hvis det
blev skrevet ned!
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Odense har gennem de sidste 100 år gennemgået en rivende udvikling,
og det gælder også de vilkår, som byens indbyggere har levet og lever under. De
forandringer vil vi gerne have fastholdt. Derfor vil jeg på byrådets vegne opfordre dig
til at nedskrive dine erindringer.
Alle har en historie - må vi få din?
Der er meget at fortælle om. For eksempel ville det være spændende at høre om
kvindernes indtog på arbejdsmarkedet, om ungdomsoprøret i 1960’erne, men også
mere ”normale” tider. Det kan være om skoletiden, livet i hjemmet, boligen og
fritidslivet. Ja, stort set alt vil det være interessant at få nedskrevet noget om, mens
der endnu er folk, der kan huske det. Og det er ikke kun solskinshistorierne, der er
interessante, det er også de mere mørke sider af livet i Odense, som vi skal have
samlet ind.
Sådan gør du …
Alle kan deltage uanset køn, alder og postnummer. Det kan måske virke som en
ordentlig mundfuld at skrive sine erindringer. Men helt rolig. Du behøver ikke skrive
om hele dit liv eller begynde med din fødsel.
Du kan sagtens nøjes med at skrive om et bestemt tidspunkt i dit liv, f.eks. dit
arbejde, din skoletid eller en særlig begivenhed, et kvarter i byen eller noget helt
andet. Længden af det, der nedskrives, og formen er ikke afgørende. Hvert enkelt
bidrag vil være med til at give et mere fuldkomment billede af Odenses historie.
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Erindringerne bedes indsendt til Odense Stadsarkiv, Klosterbakken 2, 5000 Odense
C eller til erindringer@odense.dk senest den 1. december 2019. Husk at skrive navn,
telefonnummer, adresse og evt. e-mail på, så arkivet efterfølgende kan komme i
kontakt med dig.
Alle bidrag bliver gennemlæst og vil efterfølgende blive opbevaret i Stadsarkivets
samling, men vil selvfølgelig blive behandlet med diskretion og være utilgængelig i
de første 25 år, medmindre andet aftales.
De bedste beretninger bliver præmieret. Der er afsat i alt 30.000 kr. til fordeling
mellem folk, der har indsendt erindringer.
Vi er selvfølgelig godt klar over, at ikke alle har lige let ved at skrive om deres
oplevelser, men gør alligevel et forsøg, og i øvrigt hjælper Stadsarkivet gerne. Der er
f.eks. planlagt en række skriveværksteder i Historiens Hus – hold øje med
dagspressen, hjemmesiden ( www.erindringerodense.dk ) eller Historiens Hus’
Facebookside.

Venlig hilsen

Peter Rahbæk Juel
Borgmester
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