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Odensebogen Hent PDF Forlaget skriver: Odensebogen udgives af Byhistorisk Udvalg og er udkommet siden
1990.

Odensebogen er spækket med spændende artikler, fotografier og erindringer fra Odenses nære fortid.

I dette års udgave:

· Kurt Ard var i efterkrigsårene en af Danmarks kendteste tegnere, og hans tegninger prydede ofte
forsiden på Familie Journalen. Som barn besøgte han jævnligt familien i Odense, og

Odensebogen bringer i år hans fortælling om besøgene.

· En anden af datidens kendte odenseanere var cykelstjernen Palle Lykke; en af hans hjælpere
fortæller om rejselivet rundt til de europæiske seksdagsbaner.

· Det er i år 25 år siden, at TV 2/Fyn gik i luften. Den første direktør fortæller om årene i Fyns
Forsamlingshus, og Ugeavisen er i centrum for en anden erindring.

· En opvækst som pige blandt byens brede arbejderbefolkning er beskrevet i to
barndomsfortællinger.

· De sidste besættelsesår var kaotiske, og da dansk politi blev taget i 1944, blev der hurtigt stablet
et kommunalt vagtværn på benene.

· Soldaterhjemmet Dannevirke, odenseansk modelteater og forfatteren Martin Andersen Nexøs
møde med Odense Friskole er omdrejningspunkt for andre af bogens artikler.

· Endelig viser årets billedkavalkade lidt om Skibhuskvarterets forvandling fra land til by.
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