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30.6. Sommerudstilling: 

Flygtet til Fyn 

Udstillingen fortæller om flygtninges veje til 

Odense og Fyn i nyere tid. Den har åbent i dag-

timerne (mandag-onsdag 10-16, torsdag 10-19 og 

fredag 10-12) og løber frem til og med fredag den 

16. september 

Gratis adgang. 

29.9. 
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. 

Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i vo-

res nyhedsbrev, på Facebook og på hjemmesiden 

www.historienshus.dk to uger forinden. Det er 

en god idé at tilmelde sig senest dagen før. 

Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr. 

Torsdagsmik 

20.9. Husker du …  

Thomas B. Thriges Gade 

Alle tiders mest udskældte gade. Nu er den ved at 

blive dækket til med nybyggeri, og midtbyen lig-

ner til forveksling tiden i 1960’erne, da man gra-

vede ud netop til Thomas B. Thriges Gade. Hvad 

har Thomas B. Thriges Gade betydet for byens 

historie og for vores egen selvopfattelse? Det er 

temaet for dette ”Husker du …”-arrangement.        

Kl. 16.30-18.00. Billetpris 40 kr. (inklusive en øl 

eller en vand). 





Reformationen i Danmark 2.11. 
v/historiefortæller Pia Sigmund. 

Det store reformationsår 2017 nærmer sig, og 

Historiens Hus tyvstarter denne eftermiddag på 

jubilæet. Det er den odenseanske historiefortæl-

ler, Pia Sigmund, der vil guide os igennem optak-

ten til den danske reformation. Pia Sigmund har 

fornylig udgivet 11. bog i serien ”Børn i Danmarks 

historie”, som handler om reformationen i Dan-

mark med udkig til optakten i Tyskland.  

Kl. 16.30-18.00. Billetpris: 40 kr. 

27.10. 
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. 

Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i vo-

res nyhedsbrev, på Facebook og på hjemmesi-

den www.historienshus.dk to uger forinden. Det 

er en god idé at tilmelde sig senest dagen før. 

Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr. 

Torsdagsmik 



9.11. Ondskabens øjne 

v/historiker, professor Poul Duedahl. 

I november 1892 hævede skarpretter Theodor 

Seistrup sin bredbladede økse over halsen på 

den 29-årige forbryder Jens Nielsen i fængsels-

gården på Horsens Straffeanstalt. Jens Nielsen 

var, trods sin unge alder, internationalt berygtet 

som indbegrebet af ondskab og havde stået bag 

indbrudstyverier, brandstiftelse og mordforsøg. 

Øksehugget blev skarpretterens sidste, for siden 

er ingen mennesker blevet henrettet i Danmark 

for forbrydelser begået i fredstid. 

Historiker Poul Duedahl vil i foredraget gå bag 

om en af Danmarks mest omtalte og berygtede 

forbrydere. Poul Duedahl har skrevet en meget 

anmelderrost bog om Jens Nielsen med titlen 

Ondskabens øjne. 

Kl. 16.30-18.00. Billetpris: 40 kr.  

24.11. 
Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. 

Emnet for foredraget vil blive offentliggjort i 

vores nyhedsbrev, på Facebook og på hjemme-

siden www.historienshus.dk to uger forinden. 

Det er en god idé at tilmelde sig senest dagen 

før. 

Kl. 10.00-12.00. Billetpris 40 kr. 

Torsdagsmik 



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 råd-

husgavlen ud mod Flakhaven i 1856 og havde været oplyst af  

en gaslampe, men i dets korte levetid havde der åbenbart væ-

ret flere problemer med uret. En af byens kendte lejlighedsdig-

tere, 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 Itali-

en, var der også et ur. Et rådhusur havde man også i ... 

Rådhusuret den 10. oktober 2011 kl. 14.08. 

Læs resten og mange, mange flere artikler i vores store 

opslagsværk om Odenses historie, Om Odense på 

www.historienshus.dk 



7.12. Hüttemeier, julebag og gløgg  

v/Jørgen Thomsen og Historiens Hus’ julemed-

hjælp  

Historiens Hus holder juleafslutning med julehi-

storier og god glögg. I år vil temaet være den 

kendte husholdningskonsulent, Kirsten Hütte-

meier, og dertil god, gammeldags julebag og 

masser af Odense-historier. 

Kl. 19.30-21.00. Billetpris: 40 kr.  

Juleafslutning i Historiens Hus 

Odensebogen er Odense Kom-

munes byhistoriske årbog. Den 

rummer hvert år næsten 200 

sider om byen og dens indbygge-

res historie, nogenlunde ligeligt 

fordelt på erindringer af ældre 

odenseanere, historiske artikler 

og masser af billedstof.  

ANNONCE 



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 

Historiens Hus 

Klosterbakken 2 

5000 Odense C 

Telefon: 65 51 10 30 

historienshus@odense.dk 

Billetter kan bestilles på 

telefon eller email. 

Bestilte billetter skal af-

hentes senest 30 minutter 

før arrangementets start. 


